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 بسم هللا الرحمن الرحيم

    المقدمة

فددر الع ددر العباسددر  اإلسدديميةلقددد حظددر خددادول الدولددة العربيددة         

دخين الكبيددر لمددا لاددرح المرحلددة فددر التددادول مددن ؤباهتمدداا الكتدداب والمدد

خادوخيددة وسياسددية وحةددادوة مميددن  فةددي عددن خعددر  ال كددم  ةأهميدد

العربددر فيددى الددال م دداوء  القةدداع عليددى مددن عااجددر  اخليددة وخادجيددة 

ا واسدتمر  الدولدة  927الموافد   ـهد 034الدولدة العباسدية عداا  ونشأ 

 ـهد 656قدرو  الدال ا  انتادل علدال ودد الميدو  فدر  5مدن  أكثرالعباسية 

 األحدددا هددرح المددد  الطوولددة الكثيددر مددن  ا جددر  خددي  0451الموافدد  

 التر خركل اثرها الال ووماا هرا. 

ونظرا لكثر  الم ا د والمراجع والب دو  عدن هدرا الع در قمدل        

لددا الددري وتادداو  ؤوقعددل ودددي عليددى مددن معلومددا  فددر هددرا الم بجمدع مددا

الدولددة العباسدية بعددد  عددو  طوولددة بعدد  مراحددة مااددا السددروة  نشددأ كيفيدة 

باءضافة الال خاداولر الع در العباسدر اءو  الدري  العلايةءخير  مااا وا

خ كدم  إمبراطودودةخم فيى خثبيل ادكا  الدولة العباسية وخ ولدل فيدى الدال 

 اجناع واسعة من العالم . 

حيد  سداتااو  فدر الف دة اءو   وقد خدم خقسديم الكتداب الدال عدد  ف دو 

اءمدوي ءندى ءومكاادا ا  نبددا نااوة الدولة العربية اءسيمية فدر الع در 

بالدخو  التال خادول نشا  الدولة العباسدية  و  الرجدوا الدال نااودة ال كدم 

اءمددوي واسددباب انايددادح السددروع امدداا الدددعو  العباسددية والعوامددة التددر 

 .ساعد  فر نااوة الدولة اءمووة وانايادها 
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ود  وابددر  وسددتااو  فددر الف ددة الثددانر بدددع الدددعو  العباسددية وقيدداا الثدد

اءمددود التددر جدداحبل عمددة الدددعو  العباسددية وكددرلا ابددر  القددا   الددرون 

 .ساهموا باشا  الدولة العباسية 

وسدداتااو  فددر الف ددة الثالدد  العوامددة الدوايددة والقوميددة والسياسددية التددر 

كا  لاا الدود الكبيدر فدر قيداا الدولدة العباسدية وعدرا الددعا  العباسديين 

فائقددة فددر اسددقاط الدولددة اءمووددة وحمددة الاددا  كيددا وسددتيلوناا بمادداد  

 .علال اءلتفاا حو   عوخام واءنةماا لاا 

امددا فددر الف ددة الرابددع فسدداتااو  ابددر  الخلفدداع العباسدديين فددر الع ددر 

العباسر اءو  والري وسمال كرلا بع در القدو  ابتدداع مدن الخليفدة اءو  

ءع الخلفداع الددود ؤادالواث  بدا  حيد  كدا  لبابو العبا  السفاح وانتااع 

اءبر  فر اقامة اسس الدولة العباسية وبليدل فدر عاددهم اعلدال  دجدا  

 .القو  والتطود فر مختلا المجاء 

 ونسا  هللا ا  نكو  قدماا اءفةة فر هرا العمة

 

 

 

 لاالمؤ
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 الفصل األول 

 في العصر األموي نهاية الدولة العربية

التددر أ   الددال لقددد خباواددل اءداع حددو  خفسددير األسددباب الرئيسددية        

خددداعر ال كددم األمددوي بسددرعة م ولمددا ومةددر عليددى اء حددوالر قددر  مددن 

كمادم النمن . فمن المؤدخين من وعدنو أسدباب نااودة األمدووين ونااودة ح

الددال عامددة واحددد سياسددر الددال  دجددة كبيددر  وهددو الدددعو  العباسددية التددر 

كأنتشاد الااد فر الاشيم ثدم خوسدعل وامتدد  اربدا  انتشر  فر خراسا  

باخجداح مادداط  نفدوم األمددووين ثددم الدال العددرام وبددي  الشداا . وبعدددها اخددر 

 العباسيو  أج اب الراوا  السو  وتعقبو  اخدر خلفداع بادر أميدة مدروا 

 بن م مد مع فلولى المانومة .

وو ددود أن دداد هددرا الددرأي اخددر خلفدداع باددر أميددة وهددو مطدداد  ء 

علدددال  دددرع وء وسدددتطيع مقاومدددة هدددرا التيددداد العباسدددر الجدددادا  دقددددو

بقيدا   عبدد  فاضطر الال الفراد الال م ر حي  أ دكتى الجيوش العباسدية

ظفدرا بدى فدر هللا بن علر العباسر وأخيى جالح بن علر العباسدر الدال ا  

وقتلى علال ود جالح . وبدرلا خظادر هدرح الق دة  952هـ/034م ر عاا 

التأدوخيددة ا  ال كددم األمددوي قددد خددداعال بسددرعة ء خ دددم م بعددد ا  كددا  

ر سدددي و  وتمتدددع بقدددو  عسدددكروة جعلدددل سدددلطتى خمتدددد  دددرقا  حتدددال ناددد

 وجي و  والااد والساد واربا  حتال الميرب العربر واألندلس .

فددأ  هادداس خفسدديرا  أخددر ء وقلددة مددن أهميددة العامددة  وفددر مقابددة ملددا

السياسدددر المتمثدددة بدددالثود  العباسدددية ومدددا عملدددى الددددعا  العباسددديو  مدددن 

ال داكم . لكدن فدر  األمدويأعما  بييدة خقوودة دوح الاقمدة والعدداع للبيدل 

ضدمن عوامدة وجعلدى  إنمدا األسدا الوقل نفسى ء وجعة هرا العامدة هدو 

                أضعاا الخيفة األمووة . وبالتالر انايادها .  اخرى خكاخفل جميعا  فر 

وهادداس مددن وددرى ا  الثددود  العباسددية او بدداألحرى الدددعو  العباسددية 

ومددا نددته عااددا مددن أثدداد  التااقةددا  بددين جددفوا القبائددة العربيددة فددر 
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خراسدددا  ا  هدددر اء نتيجدددة مدددن نتدددائه عوامدددة اخدددرى متعدددد   امتدددد  

ثر من ن ا قدر  مدن النمدا  خقروبدا  . ولادرا الال الوداع الال أكجرودها 

فأ  أن اد هرا التفسير ء وجعة خداعر البيل األموي بادرح السدرعة إنمدا 

ختعلدد   إ ادوددة –اجتماعيددة  –سياسددية  –ورجددع الددال عددد  عوامددة  اخليددة 

األمووة بماكاة الدولة 
(1)

 . 

ووعددن  أن دداد الددرأي األخيددر خفسدديرهم بددالقو  ا  ق ددة هددروب 

بادر أميدة ومطاد خدى فدر كدة مكدا  روا  بن م مدد اخدر خلفداع الخليفة م

للتفتل الدري كدا  وسدري فدر جسدم ما هر فر ال قيقة اء جود  واض ة 

الدولددة المددروذ ماددر أكثددر مددن ن ددا قددر  ومددا نجدداح الدولددة العباسددية 

واألن دداد اء حالددة مددن مددةع الفددراف لاددرا التفتددل الددري  نوجمددع المؤودددو

ة التدر خلدل مدن قيدا   سياسدية ختمشدال ودوح أجاب جسدم الدولدة العربيد

 أسدر ملا الع ر م وعلال هرا انتقدة ال كدم مدن أسدر  عربيدة أموودة الدال 

 عربية عباسية . 

وموضوا اخر علياا ا  ء نيفلى هدو المتعلد  بال دود  التدر جدود 

 أمددااعلددال انددى كددا  ضددعيفا لددم وسددتطيع ال ددمو   أمددويفياددا اخددر خليفددة 

 د مدن خراسدا  أ أي اندى لدم وقدو علدال مجابادة  حا التياد العباسر الاا

   .هرا الخطر 

فمدروا   .ا  هرح ال ود  هر ليسدل ال د ي ة خمامدا  األمروواقع 

  األموودة واليدا  علدال الجنودرالخيفدة  أمدودبن م مد كدا  قبدة ا  وتدولال 

الفراخية وادمياية . وظدة م ادبدا اءعدداع وخدا  حروبدا ومعدادس عدد  

بديع حسداا فدر الددفاا عدن ال ددو  القفقاسدية  أبلدالوقدد . اثاتر عشر ساة 

افلددح  إمأ وكدا  ناج ددا جددا مدن الااحيدة العسدكروة  األخدراسهجمدا   أمداا

                                                 

 .فادوم عمدر فدو ي    – B.Lewisبقلم  Abbasidsانظر عن هرح التفسيرا  مقالة(1)

 . م مد عبد ال در  دعبا     –طبيعة الثود  العباسية وب وثى العدود  حو  الموضوا 

؛ فلاداو     الدولدة العربيدة وسدقوطاا )خرجمدة ووسدا  060-97الثود  العباسية ص 

 . 315-450العش( ص
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ووقددا  انددى لقددب  . األعددداع أداضددرفددر نقددة ميدددا  المعددادس الددال  اخددة 

لددة م ادبددة الخددادجين الدو بمددروا  ال مدداد ءنددى كددا  ءوجددا لددى لبددد مددن

لددرلا فانددى وجددا  .د ال ددروب مكائددفكددا  و ددة السددير وو ددبر علددال 

 األموودةر جد يح اندى كدا  مدن الااحيدة العائليدة كدمبالشجاعة والدهاع وال

ولددد أ لكددن  أاكاندل   أمددىوا   األمدويمدن فددرا ايدر مشدداود مدن البيددل 

أو  مدر  لمدع فيادا اسدمى مادر  األمووةالدولة  أدكا  فاعى المستميل عن 

علدددال مجابادددة  أخدددىوجرا وعكدددس مددددى مقددخدددى 921/ـهددد005فدددر سددداة 

والفةددة العسددكري ورجددع  الددال مددروا  فددر  .لاددا  اإلمعددا ء  اإلخطدداد

الكددرا وس وهددو  أسددلوبخاظيمددا قتاليددا مبايددا علددال  األمددويخاظدديم الجدديش 

وعدديو  علددال خبرخددى فددر . الددري قددا  هددرا التاظدديم العسددكري الددال الكمددا  

ودة ن ال دروب فاندى كدا  علدال  داالكثيدر مد العسكروة وانى عدرا األمود

والمعلومدا  السياسدية  اإلخبدادالسياسدية فكاندل  األمدودفطادة فدر وعلال 

كمدا ودروى ا  مدروا  لقدب بمدروا  الجعددي نسدبة  .مدن كدة مكدا   خأخيى

الددال جدداحب المقدداء  واءعتددنا  المشدداود الجعددد بددن  دهددم الددري كددا  

كا  الجعد بن  دهم مؤ بى  إم آنراسمددكا للشؤو  الثقافية السائد  
(1)

. 

علددال  واإلمكانيددةكلددى فددا   خ ددية لاددا مثددة المواجددفا  هددرا مددن 

حدا  ا  خ دبح متخاملدة الدال الددجدة التدر وجدفل  بأودةالت مة ء ومكدن 

مدروا  ن دو الخطدر الدري  أنظدادج يح ا  ن ر بن سياد قد لفل  .باا 

جدااية كمدا هدو  أمنداوا  مدروا  لدم وعدل ملدا  .خشكلى الددعو  العباسدية 

ءوبدرد  أوةدالكدن  مامدة اخليدة عائليدة  بدأمودى معاو  بى نظدرا ءنشديال

جداد  الدبي  مرخعدا للفدتن  إمالدولدة  أمدودكونى ضعيفا او ماشديي عدن 

لدم ولبد  ا   بأندىقيدة ولادرا كمدا  إخما هداواءضطرابا  وقد انشدية فدر 

قددد وكددو  ملددا اء ا  ال الددة فددر  .بااتتددى الراوددا  السددو  فددر خراسددا  

                                                 

؛   46م ص  00؛ الددبيمدي   انسدداب   0721-44/0737انظددر الطبددري   خددادول  (1)

 .043م الفخري فر اآل اب السلطانية ص  073ص 4المسعو ي   مرو   



 7 

مركددن القيددا   كددا  موكلددة الددال عددد  مددن  خراسددا  البعيددد  جيرافيددا عددن

ين والكفدددوئين لكدددن التشددداحن القبلدددر والتادددا ا بدددين المةدددر اإل ادودددين

            .من نقو  ن ر بن سياد أقوىيين دبما كا  ايموال

 أثاداعو   عبر عن موقدا مدروا  بدن م مدد القدوي والواقع ا  فلاا

 -بددن سدديادن ددر  -ا طلددب فيقددو  مان ددى))وعبث األمددويانايدداد ال كددم 

م ولدددى مددروا  فددر  بإل دداح ليقةددر عليددى م أي الخطددر العباسددرالاجددد  

مركن الدولدة عمدة وفديذ عليدى م فادو و مدد هللا علدال اندى قدا د علدال ا  

جسددا   أمامدىهدو فدر قمدة نجاحدى ودرى  وإماو تفظ بموقفى ظدافرا  هاداس . 

 ملددا الشددبح األسدو  الددري لددم وكدن وعيددرح انتباهددا.لجسدد وعلددال حددين ادر  

الرواح فدر الل ظدة التدر  ين وةيعو  عملى المره  إ دا وإما بالخراسان

لى فياا انى بلغ هدفى.فقدد انقدذ عليدى دجدة أقدوى مادى هدو أبدو مسدلم  ءح

الخراسانر((
(1)

. 

إ اع ال ركدة العباسدية وهدو بالفعة فا  مدروا  بدن م مدد كدا  قوودا  

بيدل األمدوي الري نجح فر القةاع علال ا د مااا خلا التر ظادر  فدر ال

نفسى عادما ثاد عليى سليما  بدن هشداا بدن عبدد الملدا وآ دخدى اليمانيدة م 

او ال ركددة التددر خنعماددا ثابددل بددن نعدديم فددر فلسددطين وحمدد  و مشدد  

هددددـ او حركددددا  الخددددواد  فددددر الجنوددددر  الفراخيددددة 049وطبروددددة سدددداة 

والموجددة والكوفددة م لددرلا فددا  نجدداح العباسدديين ضددد مددروا  عسددكروا  

 لعبل فياا ظروا مواخية لام وسلبية بالاسبة الال مروا  .  كا  مفاجئة

مددن هددرا السددر  لمواقددا مددروا  السياسددية ءبددد لاددا مددن القددو  ا  

عوامددة ان ددي  ونااوددة الدولددة األمووددة م إم  خرجددع الددال عددد  عوامددة ء 

ظادددر  خ دددد ها فتدددر  خادوخيدددة م دددد   . وهدددر بالتدددالر ليسدددل عوامدددة 

مددد او أناددا سددا   فددر خراسددا   و  وسددا   أبددا  حكددم مددروا  بددن م 

                                                 

 .305 – 302فلااو ا    الدولة العربية ص  (1)
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ايرها لكااا عوامة قدومدة العادد دبمدا ورجدع بعةداا الدال بداودة الخيفدة 

 األمووة م وومكن خقسيم هرح العوامة الال الم اود اآلخية   

 مشكلة جاد  عامي حاسما فر ضعا األمووين    –وءوة العاد  -0

وودة بدن أبدر من المعروا ا  األمووين قد است دثوا عاد مجدرع معا

السياسدر للخيفدة إجدراع  –فدر المجدا  اإل ادي الخيفدة  لدال  فدةسدفيا  ا

جدودددا  لددم وكددن معروفددا  أودداا الخيفددة الرا ددد  اء وهددو خودودد  الخيفددة 

وح دددرها وداثدددة بدددين أفدددرا  البيدددل األمدددوي ب دددود  عامدددة والفدددرا 

السددفيانر أوء بشددكة خدداص  و  ايددرح مددن الفددروا األمووددة او القبائددة 

لعربيدددة اءخدددرى . وقدددد  فدددع هدددرا اإلجدددراع الفقاددداع وال ددد ابة الدددال ا  ا

وتخدروا مواقدا معا وددة او ا  و دفوا الخيفدة األمووددة بأنادا  ولدة  نيووددة 

ألناددا خرجددل عددن المددألوا فددر سياسددة الخلفدداع الرا دددون بالاسددبة الددال 

 .( وضعية خليفة دسو  هللا)

اندى خ دو  بمدرود ومع ما فر هرا اإلجراع مدن اوجابيدا  وسدلبيا  ف

 سياسية . –النمن الال مشكلة إ ادوة 

اإلجراع األمدوي قدد بدد  عليدى متييدرا  اخدرى ماادا المام هو هرا 

ا  بعذ الخلفاع األمووين قد خركدوا خسدمية وخر ديح ولدر العادد للخيفدة 

اامةا  كالدري فعلدى سدليما  بدن عبدد الملدا مدثي  . فدا  الشديل دجداع بدن 

ب ابادى  او  ثدم أ داد عليدى ا  ور دح عمدر بدن حيوح أ اد عليدى ا  وا د

عبد العنون . وعادما أدا  دجاع اخر البيعدة مدن األمدووين اعتدر  عليدى 

ا  وما دوا البيعدة  و  معرفدة المر دح . أمدا الخليفدة  أفرا  البيل األموي

عمر بن عبدد العنودن فاندى عاددما أ دكتدى المايدة وهدو و تةدر سدئة عدن 

مة اير ونود كا  أولال((المر ح فقا  ))لو اختر  لأل
(1)

 . 

                                                 

؛ أوددن عبددد ال كددم   سددير  عمددر بددن عبددد العنوددن 54-50ص  3اليعقددوبر   خددادول   (1)

 .452ص  5م ابن سعد   طبقا     006ص
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فانددى كددا  بقددراد  نفسددى وفةددة الخيفددة مددن خدداد  البيددل ولددرلا 

األمددوي . وعادددما وجددد األمووددو  انددى عددا ا علددال ملددا عمدددوا الددال    

 السم اليى بطرو  خا مى . 

ا مدن 923هدـ/045ونودد بدن عبدد الملدا سداة وعادما قتة الوليدد بدن 

الخيفدة ألحدد مدن أفدرا  عائلتدى خدولال قبة ونودد بدن الوليدد  و  ا  وعادد ب

ونود )القاخة( األمر . لكاى لم وب  فر الخيفدة اء حدوالر خمسدة أ دار ثدم 

خوفر  و  ودو  ليأخر بعدح م وخقلدها إبدراهيم بدن الوليدد ابدن عبدد الملدا 

 ا . 922هـ / 046ساة 

الخيفة وح رها بين أفرا  البيدل األمدوي ب دود  عامدة خودو   -0

 . خاجة انرسفيالوالفرا 

 الخيفة األمووة بأناا  ولة  نيووة . عرفل -4

را ددددون وخ ولدددل الخلفددداع الخرجدددل عدددن المدددألوا فدددر سياسدددة  -3

 إ ادوة . –الال مشكلة سياسية  - نمنالبمرود 

 خسمية وخر يح ولر العاد للخيفة اامةا  . -2

 فر ا  واحد )عاد جابية سمية( .خعيين أكثر من ولر للخيفة  -5

هدـ / 63عاووة الثانر الدري خدولال مقاليدد األمدر سداة أما بالاسبة الال م

ا وكا  حيااا جدبيا  ضدعيفا مفانى لدم وتمتدع بالخيفدة لمرضدى ومكدر  611

 أبدرأسدو  بمدا فعلدى الخليفدة  م انى فكر فر ا  ور ح دجي اخدر بددء عادى

لدم وجدد الرجدة ال دالح لدرلا )د ( لكادى  مدع الخليفدة عمدر بكر)د (

ل حدديو  األمددر ألخيددى خالددد قددا  )وهللا مددا مقدد دعادددما أ ددير عليددى ا  وقلدد

وبعدد ا  خطدب الادا  أمدر ا  و دلر بالادا   (خيفتكم في أخقلد و دهدا

حسا    مالا واعتن  عن الخيفة وظة فر مانلدى معتدنء  الدال ا  مدا  

 و  ا  وعين وليا للعاد 
(1)

. 

                                                 

 .26-25القةا  ص الكادي   الوء  و – 4ص  3اليعقوبر   خادول   (1)
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أمدددا المتييدددر المادددم األخدددر فدددر أمدددر الخيفدددة األموودددة فدددا  مدددؤخمر 

ا بين أن داد خالدد بدن ونودد بدن  615هـ / 62بية الري انعقد فر ساة الجا

معاووة م وأن اد مروا  بن ال كدم بدن العداص لت دودد المر دح للخيفدة 

خوجدة علال اثر مو  معاووة الثدانر بدن ونودد الدري عدنا عدن الخيفدة 

فيددى الطرفددا  الددال اخفددام فددر هددرا المددؤخمر ا  وكددو  الخليفددة مددروا  بددن 

م وأخر بعد موخى خالد بن ونود وبعد ملا عمدرو بدن سدعيد بدن ال كم أوء ث

عددد مر الجابيددة قددد سددن سدداة  ددكلل فيمددا بالعدداص )األ دددم( أي ا  مددؤخ

خطرا  علدال إسدتراخيجية ال كدم األمدوي فقدد خدم اءخفدام علدال خعيدين أكثدر 

مددن ولددر عاددد للخيفددة فددر ا  واحددد م لكددن بمددرود الددنمن جدداد هددرا 

ا  . أي ا  الخليفددة المر ددح وددأخر الددال  سددل اإلجددراع سدداة متبعددة خقروبدد

علال أمة ا  وسلماا الدال المر دح الثدانر ايدر اندى فدر ال قيقدة لدم الخيفة 

وطبدد  مددا اخفدد  عليددى او لددم وتبددع مددا خددم اءخفددام ب ددد ح وانددى سددرعا  مددا 

وا ال ولر العاد المسمال بعدح ليعين بدء ماى ابادى او أباائدى بددء مدن ملدا 

  عليى المر ح األموي المتف
(1)

.                 

عادد  نقدذ إموقد بدأ هرح السياسة الخطيدر  مدروا  بدن ال كدم ماخدى 

الجابية وابعد خالد بدن ونودد وسدعيد بدن العداص وبداوع كدة مدن ابايدى عبدد 

الملا بدن مدروا  وعبدد العنودن بدن مدروا  بددء ماادا . ومدع ا  اختيدادح 

بالاسددبة الددال  لعبددد الملددا كددا  موفقددا جدددا ءنددى ب دد  كددا  دجددة السدداعة

الظدددروا واألحدددوا  السددديئة التدددر سدددا   الوءودددا  اإلسددديمية م لكدددن 

مددن أجددة واإلجددراع ب ددد ماخددى كددا  جدودددا وايددر مددألوا . ء  مددروا  م 

خثبيددل اختيددادح م اخبددع سياسددة الت قيددر وخقليددة أهميددة خالددد بددن ونوددد احددد 

المر دد ين فددر نظددر الاددا  حتددال وقددا  ملددا العمددة قددد  فددع أمددى الددال قتددة 

 مروا  خاقا .

                                                 

 وخوليتاا ألوء ح من بعدح . ىوقوا الخليفة بخلع أخوح من الخيفة وعنل (1)
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ومع ملا فا  العاد كما مر باا سابقا كا  لعبد الملدا ثدم ألخيدى عبدد  

عاددد  أواخددرالعنوددن بددن مددروا  بعددد ملددا م فقددد بقيددل هددرح ال الددة حتددال 

مسددألة الخيفددة بعدددح وكددا  فددر الخليفددة عبددد الملددا . عادئددرك بدددأ وفكددر فددر 

الددال اباددى  واقددع األمددر وددو  ا  و ددو  وءوددة العاددد مددن أخيددى عبددد العنوددن

بددن عبددد الملددا م لكاددى كددا  وخشددال مددن اةددب أخيددى . ولت قيدد   الوليددد

داباخى استشاد من حولى من أج ابى حدو  الموضدوا م لكادى فدر نااودة 

علددال اخخددام قددرادح فددر خا يددة عبددد العنوددن . فددر هددرح اإلثادداع األمددر عددنا 

ول سن حظ عبد الملا فانى بيامدا كدا  وفكدر فدر الطروقدة إما بخبدر مدو  

د العنوددن و ددة اليددى . فقددد ابليددى جدداحب خاخمددة وبرودددح قبي ددة بددن عبدد

مؤوب برلا الخبر ليي بعد وقل ندوا عبددالملا فدوجم عبدد الملدا سداعة م 

لكاددددى  ددددعر بادخيدددداح ء  مسددددالة العاددددد قددددد حلددددل نفسدددداا فقددددا  لمددددن 

حولى))كفانا هللا ما كاا نرود(( وبدرلا عدين الوليدد وليدا  للعادد ثدم مدن بعددح 

عبددالملا سدليما  بدن
(1)

خفيدد بدا  عبدد الملدا قدد  وهاداس دواودة لليعقدوبر 

ا وباوع لولدوى الوليد وسليما  902هـ/15خلع أخاح ساة 
(2).

           

وكرلا فعة ونود بن عبدد الملدا الدري كدا  ولدر عاددح أخيدى هشداا م 

لكن العيقة خوخر  بين األخوون م وهااس من وقو  ا  ونودد خدأثر بدأقوا  

وطمددع ونوددد واددل لددى الخيفددة وح ددرها فددر اباددى الوليددد حا دديتى التددر  

بددرلا . إم اقتددرح مسددلمة بددن عبددد الملددا وكددا  لددى دأي ا  وددولر هشدداا 

فقددا  لددى ))وددا أميددر المددؤماين أومددا أحددب العاددد وء وخةددع لددرأي حا دديتى 

أحد  بالخيفدة  أليا أخوس أا ابن أخيدا   فقدا    بدة أخدر فقدا    فدأخوس

أح  باا مدن ابدن أخدر كمدا مكدر م  ر ولدي فأخرفقا  ونود إما لم خكن ف

 لددم وبلددغ فبدداوع لاشدداا ثددم مددن بعدددح ءباددا الوليددد((قددا   فاباددا 
(3)

وكددا   

الوليد وومئر ابن إحددى عشدر  سداة . ووقدا  ا  ونودد بعد  خالدد القسدري 
                                                 

 .12م السيوطر   خادول الخلفاع م ص  202- 204مص 6الطبري   خادول   (1)

 .46ص  3اليعقوبر   خادول   (2)

 .76م ص  5ابن األثير   الكامة   (3)
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الال هشاا وكا  آنراس بالجنور  الفراخية عادضا  عليدى ا  خكدو  الجنودر  

 لى مقابة خاا لى .

مرود النمن خوخر  العيقدة بدين الخليفدة وولدر عاددح فكتدب اليدى وب

حيداخر واسدتبطاؤس مدوخرم ولعمدري  امر  ))أمدا بعدد فقدد بليادر اسدتثقال

انا بعدي لواهر الجااح... ومدا اسدتوجب مادا مدا بليادر عادا(( . وكدا  

هشاا مكيا  فلم ودخة معى فدر معركدة كيميدة فإجابدة ))أمدا بعدد فدا  أميدر 

الداعم وو دا ا  وقددح  وأعدداعالشداا   أهدةقد فرف سدمعى لقدو  المؤماين 

فمعدام هللا ا  اسدتثقة  أندا أمدا...  األدحدااملا فر فسدا  ما  البدين وخقطدع 

موخا((  استبطئحياخا او 
(1)

  . 

أما عن العيقة بين الخليفة سليما  وبين موسال بدن ن دير وأباائدى م 

فدر الشدما   ناع اليربيدةفر خ رودر األجد بر  جاو ا  متمين وكا  موسال 

اإلفروقر م فتشير المعلوما  الدال سدليما  قبدة ا  ولدر الخيفدة كتدب الدال 

 مشد  الدال حدين مدو   ئموسال بن ن ير ناج ا  لدى ا  وتدأخر فدر مجيد

علددال   والخليفدة الوليددد الدري كددا  مروةدا  وبددرلا وتسداال لسددليما  ال  د

لافسددى لكددن  الياددائم التددر جلباددا موسددال مددن األندددلس وواددا  فخددر الفددتح

ووجدة  مشد  ومدا  ا    السير ولم وتدأثر بدأوامر سدليما  اجةموسال و

موسدال واارمدى ارامدة كبيدر   علدال الوليد علال قيدد ال يدا  ف قدد سدليما 

بموسدال      وااد . ومكر ا  سليما  عاد خوليتدى الخيفدة ألابليل مائة 

 فر السجن حي  ما  فيى.

مدن ولدر عادد  ألكثدرالعادد وكا  من بين أهم نتائه هرح السياسة فر 

مددن إجددراع فددر خييددر ولددر العاددد  للخيفددة واخدد  مددا اخخددرح المر دد و 

الوحددد  العائليددة للبيددل األمددوي المر ددح الددال أباائددى  و  أخددوانام انف ددة 

و دا عوامددة الكددرح وال قددد والتددأمر بددين أفددرا ح م ممددا جددر  الاددناا 

اددم مددن جاددة وال ددروب فيمددا بيدداام مددن جاددة وبيدداام وبددين عمددالام ووءخ

                                                 

 .414م ص 3المسعو ي   مرو    –.  56-55م ص 3اليعقوبر   خادول   (1)
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اخددرى فددرهب ضدددد هددرح السياسدددة عددد ا مددن المشددداودون فددر الميدددا ون 

العسددكروة واإل ادوددة مددن أمثددا  القائددد اليمددع فدداخح بددي  مدداوداع الااددر 

والااددد والسدداد قتيبددة ابددن مسددلم البدداهلر وم مددد بددن القاسددم الثقفددر وفدداخح 

بددي  األندددلس موسددال بددن ن ددير وأسددر  الددوالر الادداجح ال جددا  الثقفددر 

 والر العرام . 

لشددرع اء ء نكددة باددؤءع جميعددا  الخليفددة سددليما  بددن عبددد الملددا و

دح م فدا  سدليما  يدوأما أنام من مؤو حاما مقربين فر حيا  اخو كانوا ألنام

كا  وبيذ ال جدا  وأهلدى ووءخدى ف قدد علدال قتيبدة ابدن مسدلم البداهلر م 

عنودن بدن الوليدد ادد لعبدد العفبعد ا  دفذ سليما  خلع نفسى من وءودة ال

كتب الوليد الال عمالى ا  وبداوعوا عبدد العنودن فلدم وجيبدى احدد مدن العمدا  

سوى ال جا  وقتيبة فكاندل نااودة هدرا القائدد وقتلدى نتيجدة مدن نتدائه هدرا 

كددا  ال ددا  مددع م مددد بددن القاسددم الثقفددر فدداخح بددي  السدداد ال قددد . كددرلا 

ال دلة مدن ال جدا  م وختن ال جدا  الثقفدر وقدد حقدد عليدى سدليما  لادرح 

 ف بسى بمدواة واسل وهااس لقر حتفى
(1)

.              

كددا  وداع عمليددة ااتيددا  عبددد العنوددن بددن  كمددا ا  الخليفددة سددليما 

موسال م وا  اباى األخر عبد هللا بن موسال الدري كدا  واليدا  علدال الشدما  

افسىبإفروقيا وقد عنلى سليما  
(2)

   . 

لفداع األمدووين الخليفدة إبدراهيم كرلا قاخة مروا  بدن م مدد اخدر الخ

بددن ونوددد م تجددا  بأنددى وقاخددة بددن الوليددد الددري بووددع بالخيفددة بعددد الوليددد 

إبددراهيم لألخددر بثدداد الوليددد الددري قتلددى ونوددد بددن الوليددد . ولت قيدد  داباخددى 

                                                 

أمدا ال جدا    فقدد خدوفر قبددة خدولر سدليما  الخيفدة بقليددة وملدا سداة خمدس وخسددعين  (1)

وهددو وومئددر ابددن أدبددع وخمسددين سدداة وكانددل امددرأ  ال جددا  علددال العددرام فيمددا قددا  

 .  273م ص  6الواقدي عشرون ساة   انظر الطبري   خادول  

 . 20-21م ص  3ر   خادول   انظر عن هرح األحدا  اليعقوب (2)

؛ ابدددن عبدددد  277-271ص  6؛ الطبدددري   خدددادول   241الدددبيمدي ؛ فتدددوح ص  -     

 .43ص  5م ابن األثير   الكامة   403- 404ال كيم   فتوح م ر ص
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بالثددداد ودبمدددا كدددا  مددددفوعا بددددوافع  األخددرخكدددو  جدددا قة فدددر التددر قدددد 

الدري لدم  إبدراهيمحملة عسكروة ضد   خ يى لاية الخيفة لافسى فانى قا 

ا  وستطيع ال مو  فاضطر الال الاروب من  مش  وخعقبدى مدروا  الدال 

البيددل  أفددرا ى وقتلددى وجددلبى وقتددة جميددع مددن وقددا معددى مددن ظفددر بدد

األموي
(1)

. 

علدال  اوانعكاسداخا واإل ادودةالسياسدية  األحدو  لارحنمومجا  اأخرو ل

  الخيقددة فددر عمليددة ان ددي سدداهمل إماالدولددة  اءمووددة وفيمددا  أوضدداا

مطالبددا بدددا  إبددراهيم  فبعددد ا  حددادب مددروا  ابددن م مددد  ء أا ةودداءمو

كاندل  ألنادااء  ئشدلالقيسدية ء  اليدى ا انةدملالوليد ابن ونود سدرعا  مد

ولددد  إعددا  ا  مددروا  وادددا الددال   اليميايددومااوئددى لليميايددة ولمددا  ددعر 

مدن هادا  هما فدر السدجن.و الوليدعلال قتة ابار  أقدمواالوليد الال الخيفة 

فددا  مددروا  بعددد ا  ولددر الخيفددة خع ددب للقيسددية وطالددب اليميايددة بدددا 

ا  ثداد  القبائدة فدر  اإل ادودةالسياسية  األ مةالوليد فكا  من نتائه هرح 

قبائددة خدددمر  أليادداحمدد  علددال مددروا  بقيددا   ثابددل بددن نعدديم وانةددمل 

وجددر  معركددة بددين مددروا  الكيبيددة برئاسددة اءجددبغ بددن مؤالددة الكلبددر 

الخليفدددة الشدددرعر وبدددين المت دددالفين مدددن حمددد  وخددددمر فدددافلح مدددروا  

خقددا مدروا  . فدر الوقدل نفسدى  أمدااانانا المت دالفو   إمابالتيلب عليام 

 رفاضددطخ ددرس ونوددد بددن خالددد الق ددري فددر  مشدد  ومددا  اليددى اليميايددة 

ا فيادد أحددر مددروا  الددال ا  وجاددن لاددم جيشددا و خددة معاددم فددر معركددة 

الا ددر وانتشددر خ ددرس اليمانيددة ضددد مددروا  ءنددى مددا  الددال القيسددية فثدداد 

و  فجادن ضددهم جيشدا اسدتطاا ا  وقةدر علدال افلسطين ضد مدر ىياوم

 .حركتام 

اليميايدة فدر مدد  حمد  وخددمر وفلسدطين  أمروبعد ا  اقر مروا  

خددر  علددال حكددم مددروا  سددليما  بددن هشدداا بددن عبددد الملددا واقاددع البيددل 
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مواقفدددى فاضدددطر  اليمانيدددة وأودددد لعدددوا طاعدددة مدددروا  بدددا  وخ األمدددوي

 اد  بياامددا حددرب طوولددة  إممدروا  الددال ا  وتوجددى الددال حددرب سددليما  

انت ر فياا مروا  واجبر سليما  علال الادرب الدال العدرام حيد  انةدم 

 .ضد مروا  آنراسالال من كا  بيى من الخواد  الرون خ ركوا 

 إنمدار  اخدة بدي  الشداا السياسدية فد األحوا علال  األمرولم وقت ر 

التوخرا  بسبب التاا ا السياسر علدال الخيفدة الدال العدرام  هرحانتشر  

فانشددية مددروا   اإلسدديمروالجنوددر  الفراخيددة والددال حددد كبيددر المشددرم 

بمدرود  أ ىال ركدا  ممدا  هدرحطيلة مد  حكمة فر خجاين الجيوش لكبح 

 أدبدددالر الدددوهن العسدددكري علدددال جيو دددى وبالتدددا وظادددرالدددنمن الدددال ا  

وخشدجع الطدامعو  وال اقددو  علدال حكدم  األمودوانفلل  ماا  األوضاا

 .عامة  األموي  ب ود  خاجة وال كم امرو

ولدددددرلا فمدددددن الممكدددددن القدددددو  ا  العوامدددددة اءخدددددرى السياسدددددية 

واءجتماعيددة الخاجددة بددالاناا القبلددر بددين المةددروة واليميايددة هددر فددر 

 اإل اديهددرا التادداقذ عوامددة نتجددل بشددكة دئيسددر مددن  أمرهدداحقيقيددة 

   األمووة.للخيفة  اإل ادوةالسياسر المتعل  بطبيعة الماكاة 

 

 -والمشاكة السياسية   األمووو  -4

التادوخية لبعذ المشاكة السياسدية الشدائكة التدر  األجو ء ا ا  

مدن حكمادا خرجدع الدال بداودة  األخيدر فر ال قب  األمووةواجال الخيفة 

سدفيا  واعدتيع  أبدرمعاووة ابن  الخليفةبعد وفا   ماإخقروبا  األمويال كم 

خيفة ظار ا  علال الخليفدة الجدودد ا  وواجدى م داعب جمدة لاباى ونود ل

سدددروعة وخطيدددر  ومامدددة وضدددعل ال كدددم  أحددددا ع دددفل بالدولدددة  إم

خ دي كبير  أماا األموي
(1)

. 
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هددرح الت دددوا  خلددا التددر خعلقددل بخددرو  ال سددين  دأ ووقددا علددال 

الجدودد وخلدا  األمدويعدن مااؤخدى للخليفدة  وإعيندىالعدرام بن علر ن دو 

تدددا لالتدددر مثلتادددا حركدددة عبدددد هللا بدددن النبيدددر فدددر الجنودددر  العربيدددة فك

ب دنا  إ ائاداا  وقفدوا  األمدووينال ركتا  مثلتا جوانب حيووة كدا  علدال 

الدال نتدائه  أ  الت رفا  فدر حدة هداخين المشدكلتين  كلاا اير ا  بعذ

لتت دو  الدال حركدا  عدودد  متواجدلة مدا ا  وقةدر خامو خدددوجا  أخر 

حركددة اخددرى فقتددة  أعقابادداعلددال واحددد  مااددا حتددال خظاددر فددر  األمددووين

وم اجدر  حدرا دسدو  هللا فدر  بثداد  لألخدر أحقا اال سين بن علال ولد 

ة وضدددرباا مدددالمادددود  وفت ادددا عادددو  ثدددم م اجدددر  مكدددة المكر المدوادددة

الماجايدددد   أحجددددادخوالددددل "إمالخسددددائر بالكعبددددة  وإل ددددامبددددالماجاي  

ومشدداقا   الادداد والددافلب األحجدداد ا  علددال البيددل ودمددر مددع اوالعددر

مدددددددن الم رقدددددددا  واحترقدددددددل البايدددددددة "  الكتدددددددا  وايدددددددر ملدددددددا
(1)

                                                                                                                                                                        

المسددلمين وأهددالر المدددواتين المقدسددتين والتددر  عولددد اةددب الفقادداقددد 

األمدوي م إم ظدة بعدذ األمدووين ئى لل كدم وخبلود  لت بح حركا  ماا

فر بي  الشاا وؤودو  ابدن النبيدر م كمدا انقسدم أهدالر الب در  الدال مؤودد 

 واير ملا من اإلحدا  .لعبد هللا بن النبير ومعاد  لى 

ولل ددو  عددن كيفيددة مواجاددة الخلفدداع األمددووين ألثدداد هددرح األحدددا  

ماددر المراحددة األولددال ل كددم األمددووين م السياسددية التددر ظاددر  ونمددل 

وابيددر علياددا ا  ن  ددر فتددر  أثدداد هددرح العوامددة علددال انايدداد الخيفددة 

ن ال كددم األمووددة . فال ركددة العلووددة مددثي كانددل فددر المراحددة األولددال مدد

األمددوي خشددكة خطددرا  كبيددرا  لكااددا فددر ال قددب األخيددر  لددم خكددن كددرلا . 

الخلفداع األمدووين كسدليما  بدن عبدد الملدا وعمدر  الواقع ا  العيقة بينو

بن عبد العنون وونود بن عبد الملدا وبدين العلدووين كاندل عيقدة اوجابيدة 
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جلسدا  الدال عبد هللا بدن ال سدن مدن اقدرب الادا  مففر خيفة سليما  كا  

سليما  م وا  سليما  أكرا وفدا   أبدر ها دم عبدد هللا بدن م مدد بدن علدر 

والمسعو ي وقو  ا  الخليفة سدليما  هدو أو  خليفدة أمدوي قطدع مدا كدا  

وركر علال الماابر من كلما  الاية من الخليفة علر )د ( 
(1)

 . 

رح أما بالاسبة الال الخليفة العا   عمر بن عبد العنون فدا  العيقدة هد

ا( . فلمدا 900هدـ/73-19قد خ سال كثيرا  مار أوداا وءوتدى علدال المدوادة )

ولددر الخيفددة كددا  وقدددا لباددر ها ددم والعلددووين األمددوا  وال ددي  . فقددد 

مكددر المددؤدن ابددن سددعد ا  الخليفددة وجددة أهددة البيددل الطددالبر بالمددا  

فأعطال المرأ  مثدة الرجدة وأعطدال ال دبر مثدة مدا خعطدال المدرأ  وقدا  

  بقيل لكم أعطيتكم جميع ال قوم""أنر ا
(2)

 . 

 أباداعولم وكتا الخليفة بماح العلووين هرح ال دي  بدة  دمة كرمدى 

نفدر من بادر ها دم . و ليدة علدال د  جميدة الخليفدة فقدد اجتمدع  عمومتام

من بار ها م فبعثدوا اليدى كتابدا وعبدرو  فيدى عدن  دكرهم لمدا قداا بدى مدن 

جلة أدحامام
(3)

قدة الجيدد  بدين الطدرفين خدي  فتدر  وقد بقيل هرح العي 

 خيفة ونود بن عبد الملا الري كا  بدودح وكن احتراما قووا للعلووين .

ومددع وجددو  هددرح العيقددة الجيددد  خددي  هددرح الفتددر  فددا  األمددووين 

واجاددوا خ دددوا  مددن بعددذ ال ركددا  أهماددا حركددة  وددد بددن علددر ضددد 

قدائي  خروجدى ابأسدبالخليفة هشاا بن عبد الملا م وقدد جدرح  ودد عدن 

علدال المدوادة  وأادادواتلدوا جددي ال سدين ون قالدر أميدةخرجل علال بادر 

ووا ال ر م ثم دموا بيدل هللا ب جدر الماجايد  والاداد
(4)

 أهدةوقدد دحدب   

 أهدددةال ركدددة واخدددر البيعدددة مدددن  وأوددددوا األمدددربنودددد فدددر بداودددة العدددرام 
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 الموجددة وانتشددر  وأهددةالسددوا   أهددةالددال  وأدسددةالب ددر  والكوفددة 

 عوخدددى فدددر المددددائن والب دددر  وواسدددل والموجدددة وخراسدددا  والدددري 

 وجرجا  والجنور  .

فدادقوح ولدم وبد  معدى سدوى  أخباعدىهـ لكدن 044خ رس  ود فر ساة 

بةددع مئددا  فاسددتطاا والددر العددرام ووسددا بددن عمددر ا  وقةددر علددال 

ال ركة وا  وقتة  ود 
(1). 

عبدد الملدا بدن  أما ال ركة الثانية فقد خنعماا عبدهللا بدن معاوودة بدن

خيفددة إبددراهيم بددن الوليددد . وإم بدددأ عبدددهللا  عاثاددا جعفددر ابددن أبددر طالددب

 عوخى سرا  فر الكوفة وال ير . ولما كا  إبدراهيم بدن الوليدد ماشديي  فدر 

م فقددد  األمددووينملددا الوقددل بالقتددا  مددع مددروا  بددن م مددد اخددر الخلفدداع 

الدددال المددددائن بدددن معاوودددة الظدددروا وامتدددد بدعوخدددى  اسدددتثمر عبدددد هللا

والماهين وهمدرا  وقدومس واجدباا  والدري وفداد  وانةدم اليدى عبيدد 

جيشدا  أدسدةبدن الوليدد  إبدراهيمالكوفة . لكن بعد ا  انت ر مروا  علدال 

كثيفا لقتا  عبد هللا بن معاووة الري انف ة عادى مؤوددوح فاضدطر الدال ا  

الددال خراسددا  حيدد  اسددتطاا ا  وسدديطر علددال فدداد   أخوخددىواددرب مددع 

مرا  واجدباا  والدري . وقدد الت د  بدى الكثيدر مدن بادر ها دم . ايدر وه

قد ح لل علال خأويد واسدع فدر خراسدا   آنراسا  الدعو  العباسية كانل 

فوجد أبو مسلم الخراسانر فدر ابدن معاوودة خطدرا  علدال الددعو  العباسدية 

لرلا قبذ عليى ثم قتلى 
(2) 

علدددال الخيفدددة ا  ال ركدددا  العلوودددة السدددابقة لدددم خكدددن خطدددر  جددددا  

األمووددة بالقدددد الددري كانددل عليددى ال ركددا  فددر بداوددة الدولددة األمووددة او 

مقادنددة بددالثود  العباسددية فيمددا بعددد . ومددن الم تمددة ا  السددبب فددر عدددا 

خكراد ال ركا  السياسية العلووة خي  هدرح ال قدب المتدأخر  مدن خدادول 
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وين مددن جاددة األمددووين ورجددع الددال العيقددة ال سدداة بددين العلددووين واألمددو

والددال اسددتثماد الدددعو  العباسددية لشددعادا  سياسددية عامددة كالدددعو  أل  

 البيل التر خبدوا أناا علووة .

المااهةددة اءخددرى التددر  ددكلل خطددرا سياسدديا علددال أمددا ال ركددا  

األمددوي حتددال فتددر  الخليفددة لل كددم  الخيفددة األمووددة فددر المرحلددة األولددال

كددا  الخددواد   إم.  الخددواد عبددد الملددا بددن مددروا  والوليددد فاددر حركددة 

فددر أو  قددوخام خددي  خلددا المرحلددة واحتلددو مادداط  واسددعة مددن الخلدديه 

مقاومددة  األمددووينموا الددوء  والعربددر واءحددوا  والجنوددر  الفراخيددة وقددا

وهاداس هادا عدن ظادود حركدة  األخبدادعايفة م لكااا مع ملا نقرأ بعدذ 

ع إنادا حركدا  خفيفدة علال الخلفاع األمووين بعد عبد الملا ابن مروا  مد

سددرعا  مددا وقةددال علياددا كال ركددة التددر خنعماددا  اؤ  بددن عقبددة العبدددي 

خي  خيفة الوليد م إم خر  مع جمدع قليدة مؤودودى فدر الب در  ف ادبدى 

مروا  ابن المالب بن أبر جفر  وافلح فر  حرح وقتلى
(1)

 . 

وخمدددد  حركدددة الخدددواد  خدددي  خيفدددة سدددليما  بدددن عبدددد الملدددا 

رو  خمسددة مددن الخددواد  بااحيددة مددن نددواحر الب ددر  لكددن باسددتثااع خدد

القدو  ا  الخدواد  الوالر اءموي قةال عليام . علال العموا فاندى ومكدن 

خي  خيفة الوليد وسليما  التنموا جاندب السدكياة ودبمدا ورجدع السدبب 

 خأثيرهم فقة اخباعام . الال انام فقدوا

قليلدة ركدا  وخي  خيفدة الخليفدة عمدر بدن عبدد العنودن ظادر  ح

ا بدن مدري( م وأدا  الخليفدة ا  وددخة ضعيفة مااا حركة  دومب )بسدطا

مددع الخددواد  ب ددواد سياسددر للتفدداهم معاددم خجابددا  للقتددا  م لكددن  ددومب 

وجماعتدددى خ دددودوا ا  سياسدددة الخليفدددة السدددلمية خعتبدددر عدددن الةدددعا 

لتوسدديع حركدداخام . ايددر ا  الخليفددة كتددب الددال عاملددى علددال  فأسددتثمروها

بد ال ميد بن عبد الرحمن "ا  ء خ دركام اء ا  وسدفكوا  مدا  او الكوفة ع
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فددا  فعلددوا فخددة بيدداام وبددين ملددا م وانظددر دجددي  األد وفسدددوا فددر 

"ووجى معى جادا  أليامحا ما فوجاى 
(1)

عبدد ال ميدد جيشدا   ألديام فأدسة 

 فانمام.

القددو  ا  الخليفددة الددري ولددر الخيفددة بعددد عمددر ولعلددى مددن ال دد يح 

الدال  أوكدةهدـ( قدد 015-010العنون م وهو ونود بن عبدد الملدا ) بن عبد

الددري  فددع  األمددروالددر الكوفددة عبددد ال ميددد قتددا  الخددواد  بشددد  وحددنا م 

م فشدداد  األمددووينعلددال مقاخلددة  األمددرهددؤءع الددال ا  وتعاتددوا ووعنمددوا 

ع ر هرا الخليفة ظاود عدد  حركدا  خادجيدة ماادا حركدة  دومب فدر 

ادا ونودد الجيدوش مدن بدي  الشداا ومدن بياادا الجديش الكوفة التدر وجدى ألي

الددري قددا ح مسددلمة بددن عبددد الملددا فددانانا الخددواد  . ووبدددو أ  حركددة 

خددواد  الكوفددة قددد  ددكلل خطددرا  علددال ونوددد فددأهتم باددا لم اولددة القةدداع 

علياددا . ووقعددل بددين جدديش مسددلمة و ددومب معركددة طاحاددة قتددة فياددا 

م لدم وركادوا الدال السدلم بعدد  ونوآخدر أخباعدى. لكن الخواد  م من  ومب 

هرح الانومدة فخدر  عقفدا  الخدادجر فدر  مشد  وخدر  مسدعو  العبددي 

فددر الب ددرون م وحركددة اخيددى سددعيد فددر الب ددرون اوةددا وحركددة م ددعب 

الوالر بالقرب من الكوفة 
(2). 

ومددع ا  األمددووين نج ددوا فددر السدديطر  علددال هددرح ال ركددا  لكااددا 

عدن متابعدة ال ركدا  اءخدرى المامدة  واقعيا أدهقل األمووين وا يلتام

كال ركددة العباسددية . ام ظددة ونوددد بددن عمددر بددن هبيددر  قائددد مددروا  بددن 

م مدددد وتعقدددب الخدددواد  فدددر الجنودددر  الفراخيدددة إم ظادددر هاددداس سدددعيد 

بددن قدديس الشدديبانر بددالقرب مددن  الشدديبانر الخددادجر م وخددر  الةدد اس

ة وحدر خدرا  الكوفة ونجح فر اءسدتييع علدال الكوفدة وواسدل والقا سدي

سوا  العرام وباوعى عبدهللا بن عمر بن عبدد العنودن والدر واسدل وباوعدى 
                                                 

 .059البيمدي   انساب ص  0555ص  6الطبري   خادول   (1)

 .007ص  5؛ ابن األثير   الكامة   430م  431دي   انساب ص البيم (2)

 / الدولة العربية اإلسيمية فر الع ر األموي . 42ا       
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أهددة الموجددة وطلبددوا ماددى التوجددى ألياددا . واسددتيرقل عمليددة إخةدداا 

م  047مددروا  ابددن م مددد وقائدددح ونوددد بددن عمددر فتددر  طوولددة حتددال سدداة 

وهددر الفتددر  التددر كددا  فياددا مددروا  بددن م مددد ماشدديي فددر كددبح عددد  

 عائلية فر بي  الشاا . خمر ا 

ا  خ ركددا  الخددواد  هددرح قددد أ دديلل الخلفدداع األمددووين المتددأخرون 

من خعقب نشداطا  الددعو  العباسدية إم ا  إدسدا  الجيدوش خبدع الجيدوش 

لم ادبدددة الخدددواد  قدددد سددداعد علدددال أضدددعاا الدولدددة عسدددكروا  وأوقفدددوا 

العددالم  ا  خاددد  عنشدداطاا الددال حددد كبيددر  اخليددا  وأخدداحوا لجيددوش األعدددا

اإلسدديمر وا  خنحددا علددال أطرافددى خادجيددا  م كمددا  دديلوا الدولددة فددر 

وأضا الدال ملدا أنادم سداعدوا علدال خأليدب فترا  حاسمة من خادوخاا م 

 أكثددرالاددا  ضددد األمددووين ومادددوا بأفكددادهم إلثدداد  المددوالر ولجعددة 

 استعدا ا  لقبو  الدعو  العباسية .

 

 الدعو  العباسية  -3

وال ركدا  المعادضدة التددر  روا السياسدية السدابقةوالواقدع ا  الظد

واجااددا الخلفدداع األمووددو  المتددأخرو  سددواع خلددا التددر كانددل نتيجددة مددن 

نتائه وءوة العاد أا خلا التدر فرضدتاا القدوى المعادضدة لل كدم األمدوي 

كانددل هددر الةددربا  المتيحقددة الموجعددة التددر أدهقددل هددؤءع الخلفدداع 

بيددل األمددوي ومؤودددوام والرجددا  الددرون واخبعددل جيو ددام وفتددل وحددد  ال

كانوا وتبعونام . وا  خلا الظروا قد هيدأ  فراادا  سياسديا  بعدد ا  خقاخدة 

أبااع البيل األموي فيمدا بيداام وأنفسدام مؤوددوهم الدال أقسداا و دعب بدين 

قتلددة هددرا الخليفددة او مؤوددد ومعدداد  وبددين مااجددر ومطالددب بالثددأد مددن 

لعباسدية وخنعمادا ال ركدا  المااهةددة ملدا . ولدرلا فدا  نجداح الددعو  ا

والتفددداا المعادضدددين للبيدددل األمدددوي او ال اقددددون عليدددى جددداع كةدددربة 

 أخير  حاسمة أنال حكم هرح األسر  ال اكمة .
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 ورجع نشاط الدعو  ونجاحاا الال علر بن عبد هللا بدن عبدا  الدريو

لددعو  السدروة لت قيد  هدرا ب د  العباسديين بالخيفدة والدري خدنعم ا نا ى

ووبدو ا  الخلفاع األمووين المتأخرون كانوا مرخدابين مدن نشداطاخى الادا 

ومواقفى 
(1)

 . 

الشخ ية المركنوة التر انتفع من موقعادا العباسديو  او لاقدة كانل 

م مد بن علر العباسر هر عبد هللا بن م مد بن ال افيدة المعدروا باسدم 

مددة . لكاددى مددا  سددواع )سددم أا بشددكة طبيعددر( فددر ال مي أبددر ها ددم الددري

قبدة ا  ومددو  اختدداد م مددد بددن علددر لخيفتددى فددر الدددعو  ضددد األمددووين 

وأوجدداح بوجددية مامددة  ددرح فياددا لددى أسددراد الدددعو  وأسددماع الدددعا  

 وم يخاددم وأسددماع األحيدداع العربيددة التددر خسدداند الدددعو  وأسددماع القبائددة

العربيددة المؤوددد  م وقيددة ا  ال دد يفة ال ددفراع التددر أوكلاددا لم مددد بددن 

لدددر خ تدددوي علدددال الوقدددل المااسدددب إلعدددي  الثدددود ع
(2)

فانتقلدددل بدددرلا  

بددن ال افيددة الددال م مددد بددن علددر بددن عبددد هللا ابددن ها ددم  أبددراإلمامددة مددن 

 عبا  .

وكددا  م مددد بددن علددر  خ ددية مكيددة وجروئددة إم انددى بعددد ح ددولى 

علال هرا المكسب الدوار السياسر سدادا فدر خاظديم الددعو  مركدنا  علدال 

يددع هددرح األسدداليب سددروة جدددا  م ثددم مددن موقعددى فددر الدعاوددة وجعددة جم

ال ميمة و ا خعليمدا  الددعو  سدروا  الدال جميدع الددعا  والاقبداع والعمدا  

                                                 فر كة األماكن التر كا  لى فياا  عا  .  

ا م وفدر وقدل ق دير  901هدـ /  011ابتدأ  هرح األنشطة فر سداة 

علدر و عاخدى علدال كسدب الكثيدر مدن المؤوددون ءسديما استطاا م مد بن 

فر األجناع الشدرقية وبداألخ  فدر خراسدا  حيد  كاندل خبعدد جيرافيدا  

مددددواطن المعادضددددين عددددن مركددددن الخيفددددة اءمووددددا والتددددر وكانددددل 
                                                 

 .21-37ص  0فو ي م فادوم عمر   العباسيو  األوائة   (1)

الدددواودي   األخبدداد الطددوا   -؛  037 .ص-حددو  نشدداط الدددعو    انظددر فددو ي ا (2)

 .334ص
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سواع كانوا بعذ القبائة اليمياية التدر امتعةدل مدن سياسدة  نوالمترمرو

تدأخرون الدرون مدالوا الدال القيسدية مروا  وايرح مدن الخلفداع األمدووين الم

 و  اليمانية عيو  علدال ملدا فدا  خراسدا  كاندل مدوطن المسدلمين مدن 

ايددر العددرب الددرون اسددلموا ء لشددرع اء للطعددن بددالعرب وحةددادخام م 

اؤلئددا الشددعوبية م فكددانوا و قدددو  علددال ال كددم العربددر األمددوي . وقددد 

فعددوا  ددعاد المسدداوا  اسددتثمر الدددعا  العباسدديين نفددو  هددؤءع المددوالر فر

كدانوا مااجدرون للعدرب  و   –حسدب خفسديرهم  –باعتبداد ا  األمدووين 

 األمددووينوا  بعددذ الددوء   ةجدداسدواهم مددن المسددلمين ايددر العددرب م خ

قد اخبعدوا سياسدة ايدر ما دفة فدر خراسدا  ممدا أ ى الدال حددو  وضدع 

 اير مستقر خسو ح اءضطرابا  فر هرح الماطقة . 

اسدديو  فدر نشددر  عددوخام وهدم وتجولددو  سددروا  فددر نشدل الدددعا  العب 

كود خراسا  ومدناا ودسداخيقاا م بدني التجداد او ايدر ملدا لكدر وفلتدوا 

. وظلددوا وبشددرو  بالدددعو  حددوالر عددامين  مددن أعددين جواسدديس األمددووين

بعدها دحلوا الال ال ميمة ليقدموا خقادورهم التدر خوضدح نتدائه نشداطاخام 

ادا ارسدا  وطمعدوا ا  وثمدر فدر وقتدى خاجة فر خراسا  حي  ارسوا في

مسدددتمر و ائدددم بدددنعيم ال ركدددة فدددر فكدددا  هدددؤءع الددددعا  علدددال اخ دددا  

ال ميمددة م مددد بددن علددر الددري كددا  علددال اطدديا  قيدد  باشدداطا  الدددعا  

وبددالظروا السددائد  فددر خراسددا  مددن جاددة وأوضدداا األمددووين فددر بددي  

خسدع مددى الشاا من جاة اخرى . وفر وءوة سدعيد بدن عمدرو ال ر در ا

نشدداط الدددعا  وامتددد الددال بددي  السدداد حيدد  اثددروا والياددا مددن قبددة الخليفددة 

ونود بن عبد الملا الجايد بن عبد الرحمن
(1)

.                   

وعلال اثر مو  م مدد بدن علدر العباسدر خلفدى أباداؤح إبدراهيم وأبدو 

ليكملوا المسير  التر بددأ بادا م مدد بدن علدر م ف مدة  العبا  والما ود

                                                 

فددو ي م فددادوم عمددر   طبيعددة  -؛  410  أخبدداد العبددا  وولدددح صمؤلددا مجاددو   (1)

 .055الدعو  العباسية ص 
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يم لددواع الدددعو  العباسددية وخوسددع فددر إدسددا  الدددعا  الددال خراسددا  إبددراه

 واألطراا اءخرى من العالم اإلسيمر .

لقدددد وافددد  خدددولر إبدددراهيم بدددن م مدددد  عامدددة الددددعو  بداودددة فتدددر  

اءن ددي  الددري عددانال ماددى البيددل األمددوي ال دداكم علددال اثددر وفددا  الخليفددة 

دودد  فدر حيدا  نشداط هشاا بن عبدد الملدا م وهدو ب دد ماخدى وعدد مرحلدة ج

 الدعا  .

كددا  مددن أولددال نتددائه هددرح األوضدداا خددرو  بعددذ أن دداد الدددعو  

مسددتيلين ظددروا الةددعا السياسددر لألمددووين . لكددن  والعباسددية فددر مددر

إبراهيم لم ووافقى علدال هدرا العمدة الدري لدم وعجبدى خوقيتدى فبعد  فدر سداة 

راجدددع ا دددح الثدددواد فدددر مدددرو الدددال التا مبعوثدددا  سدددروا  و 922هدددـ / 046

ثايام عن ال ركدة والعدو   الدال الطاعدة واءنةدباط م وكدا  أبدو مسدلم وو

الخراسددانر برفقددة المبعددو  الددري كددا  أبددو سددلمة الخددي  . وفددر سدداة 

 أبدوهـ اضطر إبراهيم اإلماا ا  وبع  بمبعو  اخر الدال مدرو وهدو 041

مشدرفا ومسدوء علدال الددعو  العباسدر ليتدولال اإل دراا  الخرسانر مسلم

  الثددود  ووقدديم فددر مددرو . وفددر مددرو كددا  وقدديم دجددا  عددرب علددال  ددؤو

وق طبدة  قا دو  علال قيا   الثود  من أمثا  سدليما  بدن كثيدر الخناعدر

خوسدعية ودوح أنانيدة  بن  بيب م لكن أبو مسلم بما و ملى مدن مخططدا 

اسددتية الفرجددة فددر أثدداد  الشددقام بددين هددرون الددنعيمين العددربيين وحالددة 

جدددفوا العدددرب فدددر مدددرو لي دددبح هدددو المافدددر . ال دددراا السدددائد  بدددين 

ا  927 – 922/  034هددـ حتددال سدداة  046وبالفعددة فقددد ظددة ماددر سدداة 

 فدأعلنمشرفا  ومسدؤوء عدن الددعو  العباسدية وخايئدة إمكاندا  نجاحادا . 

هددـ  047ودفددع الراوددا  السددو  عينيددة فددر  ددار  ددوا  مددن عدداا الثددود  

  ح ددلل علددال خأويددد ا ا م وخددي  وددومين فقددل ماددر إعددي  الثددود 929

 دار واحدد  خدي  واسع بين قدرى مدوادة مدرو م وخناودد جمعدى حتدال بلدغ

 حوالر سبعة أءا دجة . 
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الجاددد والمؤودددون  اسددتمر أبددو مسددلم والنعمدداع اآلخددرون علددال خ شددد

فددر حددين عددين إبددراهيم اإلمدداا ق طبددة بددن  ددبيب الطددائر قائددد للجدديش 

ين فجدر  معركدة بدين الناحا ن و ن ر بن سياد والر األمدوو رالعباس

م واحتلدددل الجيشدددين قدددرب مدوادددة طدددو  انتادددل بانددددحاد جددديش ن دددر 

 الجيوش طو  ثم نيسابود.

حيائددر فقددد خابددى الخليفددة األمددوي الددال خطددود  الوضددع فأدسددة جيشددا  

للقةدداع علددال الثددود  مددن عشددر  أءا م لكددن الجدديش اخفدد  فددر معركددة 

 030فدر سداة . و 921هدـ / 031قرب مدواة جرجا  فر مي ال جة ساة 

هـ التقال جيش العباسين بجيش أموي اخر أكثر عد ا قدرب أجدفاا  لكدن 

ق طبة هنمى . و حدا العباسديو  الدال نااوندد و خلدوا المدوادة بعدد فتدر  

ق ددير  مددن ال  دداد م وبددرلا جدداد الطرودد  ن ددو العددرام مفتوحددا  م 

فتوجددى ق طبددة ن ددو الكوفددة بسددرعة وا ددتبا مددع جدديش ونوددد بددن هبيددر  

فدر موقعدى حددثل  أوةدارام م فكانل الاتيجة الال جاندب ق طبدة والر الع

 علال  اطئ الفلوجة .

 خة ابن ق طبة ح ن الكوفدة  و  قتدا  ودوا الثيثداع الرابدع عشدر 

سددلمة الخددي   أبددوام وبدخولددى جدداد 927هددـ / 034مددن الم ددرا عدداا 

عن العباسين ومدع ا  اسدم إبدراهيم بدن م مدد أمداا الاا دمية و ورا نيابة 

 اءسم الشائع للخيفة العباسية م كا  

اير ا  وفاخى  عدل الدال خعدين أخيدى أبدر العبدا  عبدد هللا بدن م مدد 

خلفا لى 
(1) 

                                                 

فددر  ائددر  المعددادا اإلسدديمية ؛ فددو ي م فددادوم عمددر    Abbasidsانظددر مقالددة  (1)

 456-451طبيعددددة الدددددعو  العباسددددية م م مددددد عبددددد ال ددددر   الثددددود  العباسددددية ص 

 .  303-317( ص 0761سيمية )الخربوطلر م علر حسار   الدولة العربية اإل

العباسيو    وتاسب العباسديو  الدال العبدا  بدن عبدد المطلدب بدن ها دم بدن عبدد ماداا بدن 

( ( م وقد ولد قبة عاا الفية بثيثة أعواا م فادو وكبدر الم دطفال )ق ر عم الابر )

( بثي  ساين م وكا  وكاال أبا الفةة وكانل لى السقاوة و منا م  فعادا اليدى الابدر )
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الكوفدددة وخسدددلم آبدددر وبدددرلا فدددا  نجددداح الددددعو  العباسدددية بددددخولاا 

العبدا  كرسدر الخيفددة م جعدة  عددائم الدولدة األموودة قددد ختقدو  بشددكة 

فلو  الجيش األمدوي الادادب الدال  ناائر ء سيما بعد ا  خعقب العباسيو 

اناددل حكددم التددر م ددر . فكانددل الثددود  العباسددية هددر الةددربة القاضددية 

والمشددداكة السياسدددية اءسدددر  العربيدددة اءموودددة التدددر أخعبتادددا الظدددروا 

علدددال  عيدددة حتدددال جددداد  بوضدددع ء خسدددتطيع معدددىواإل ادودددة واءجتما

ال دمو  أمداا  الوقوا إ اع الجيش العباسر المتوجى ن و الكوفة او حتال

 خقدا هرا الجيش .

هدـ بم در  الدل 034وبمقتة مروا  بن م مد فدر مي ال جدة سداة 

وخسدعين سداة مادر  إحددى ار هر قرابة  ألاالتر عمر   أمية ولة بار 

 20عدن الخيفدة سداة سدفيا   أبدرا  خاا   ال سن ابن علر لمعاوودة بدن 

 هـ .034هـ حتال م را مروا  ساة 

 

 اعية   التااقةا  اءجتم -2

                                                                                                                                            

العبدا   ( فعقد لى علدال األن داد . وقدد اسدلمووا فتح مكة وكا  ووا العقبة مع الابر )

هدـ بالمدوادة وهدو  34قبية فتح مكة فر الساة الثامادة مدن الاجدر  . خدوفر العبدا  سداة 

( ساة . وا تار من عقبدة  عبدد هللا م الدري عدرا فدر التدادول "بدابن عبدا " 17ابن )

لاجر  بعامين او ثيثة .كا  مفسرا  قدورا  وم ددثا  ثقدة وفقيادا  وكا  مولدح فر مكة قبة ا

وكا  قدد نفداح عبددهللا بدن النبيدر الدال  61أو  69وجادوا   جاعا  .خوفر فر الطائا ساة 

الطائا أواا خيفتى . ومن أبااعح )علر( وهدو أبدو الخلفداع مدن بادر العبدا  م ولدد سداة 

هدـ الدال قرودة  75ادخ دة مدع أسدرخى سداة  هـ وكا  من اعبد الادا  واحلمادم . وقدد 21

ال ميمة بإقليم الشرا  جاوبر فلسدطين م أجديح أليادا الوليدد بدن عبدد الملدا م وفيادا ولدد 

هددـ . وكددا  مددن ولدددح   م مددد  اؤ  عيسددال م سددليما  م  009أكثددر أبادداعح م خددوفر عدداا 

  علدر م وبيدل الخيفدة فدر عقدب ولددح األكبدر )م مدد( . وبعدد مدو جالح م وعبدد هللا

خلفددى فددر  عامددة األسددر  ولدددح م مددد هددرا الددري كددا  علددال جانددب كبيددر مددن الدددهاع 

السياسر وطموح الافس . وهو والدد إبدراهيم اإلمداا والسدفاح او الخلفداع بادر العبدا  م 

 والما ود ثانيام .  
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والمق و  برلا ما واجاى البيل األموي من خ دد اجتمداعر فرضدتى 

اإل ادوة . فالمعروا ا  الخيفة األموودة بددأ  فدر  –الظروا السياسية 

السفيانية مدن البيدل األمدوي حتدال مدؤخمر الجابيدة الدري انعقدد فدر  األسر 

هددـ م إم نجددح  دديل األسددر  المروانيددة مددن هددرا البيددل مددروا   62سدداة 

و  بن ال كم بن العاص الال ا  وس ب الخيفدة الدال أسدرخى المروانيدة األ

فر ملا المدؤخمر أمدا خالدد بدن ونودد بدن معاوودة الدري كدا  اندراس جديير 

السددن م قليدددة الخبدددر  مقادنددة بالشددديل مدددروا  بددن ال كدددم . وال قيقدددة ا  

مددروا  لددم وعمددر طددووي فتددرس الخيفددة فددر اباددى المقتدددد عبددد الملددا بددن 

الوحدد  السياسدية  إعدا  ري نجح خماما فر سياستى الداخلية وفدر مروا  ال

علددال الددبي  اإلسدديمية وسدداعدح فددر ملددا بعددذ الددوء   األمددويلل كددم 

 الكفوئين وعلال دأسام ال جا  الثقفر .

ا( بددأ  909-77/905-76لكن مار وءوة سدليما  بدن عبدد الملدا )

ين أفدددرا  خظاددر متييدددرا  جدودددد  وسددو ها عا دددر التبدددااذ وال قددد بددد

األسددر  المروانيددة م إم كددا  سددليما  مددثي وددبيذ ال جددا  الثقفددر وأهلددى 

ووءخددى ومددن بيدداام قتيبددة بددن مسددلم البدداهلر وم مددد بددن القاسددم الثقفددر ء 

لشرع اء ءنى الوليد بن عبدد الملدا أثاداع خيفتدى حداو  ا  وخلدع سدليما  

دء عادى م فأبددى من وءوة العاد ووباوع اباى عبد العنون بدن عبدد الملدا بد

سددليما  خبرمددى وبيةددى مددن أخيددى وسياسددتى فشددمة هددرا الددبيذ جميددع 

العمددا  الددرون عملددوا مددع أخيددى وأودددح فددر سياسددة الخلددع خلددا . فمددثي ا  

السبب الرئيسر لتيير سليما  بن عبدد الملدا علدال قتيبدة ورجدع الدال فتدر  

ن خيفددة الوليددد  عادددما دفددذ سددليما  خلددع نفسددى مددن وءوددة العاددد ءبدد

الوليد م حيائر كتب الوليد كتابدا  وجادى الدال عمالدى فدر الدبي  وددعوهم فيدى 

الال مباوعة عبد العنون اباى بدء من سليما  و عدا الادا  الدال ملدا . لكدن 



 28 

كتابددى هددرا لددم وثمددر عددن نتيجددة اوجابيددة إم لددم ووافقددى علددال مشددروعى اء 

ال جا  الثقفر وقتيبة وخواص الاا  
(1).

           

تيبة دأي ال جا  فر نقة وءوة العادد الدال عبدد العنودن م فقد طاب  ق

لرلا عادما خوفر الوليد وخسلم سليما  الخيفة لم وداس ملدا الموقدا فبددأ 

بتطايددر جاددا ح اإل ادي مددن اؤلئددا الرجددا  الددرون وقفددوا مددع أخيددى ضدددح 

كددولر للعاددد . ألو  مددر  خولددد عا ددر الشددا وعدددا الثقددة والتبددرا بددين 

وءخى م ف اد هرا العا ر سياسة اخبعاا عدد  ممدن جداع وقوا ح والخليفة 

بعددد ملددا مددن الخلفدداع األمددووين المتددأخرون وهددر ابعددا  الخليفددة الجدوددد م 

 ألبة اءنتقاا من وء  وأ ادي الخليفة المتوفر او الخليفة الشرعر.

كما واجى ونود بن المالب بن أبدر جدفر  وخالدد القسدري وايرهمدا 

 ما  الم ير. 

بددن عبددد الملددا مددثي لددم وراددب أثادداع خيفتددى ا  وددولر احددد فسددليما  

عمدى  أخوخى وءوة العاد بة أقدا بمشدود  مدن دجداع حيدوح ا  ور دح ابدن

عمددر بددن عبددد العنوددن وملددا ء  م اولددة إق ددائى مددن وءوددة العاددد أثادداع 

 خيفة الوليد قد ولد  عادح الكراهية والبعذ ألخوخى وأفرا  أسرخى .

لتبدرا وعددا الرضدا خدي  خيفدة عمدر بدن عبدد كما ظار مثة هرا ا

العنودددن عاددددما وقدددا بعدددذ أمدددراع البيدددل األمدددوي موقفدددا  سدددلبيا مدددن 

اإلجددراعا  الجدوددد  التددر أنتجاددا ءسدديما مسددألة ال ددي  والابددا  التددر 

اعتددا  أفددرا  األسددر  علددال خسددلماا مددن الخليفددة األمددوي م فقددد قددا  احدددهم 

ومددا بالبدداب وسددألونا ا  خجددري للخليفددة عمددر "وددا أميددر المددؤماين ا  ق

عليام ما كا  قبلا وجدري علديام م فقدا  عمدر   وهللا مدا هدرا المدا  لدر م 

ومالر الال ملا من سبية"
(2)

. 
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وإ اع هرا الموقا فا  أفرا  البيل األموي وقفوا بشدكة قدوي بوجدى 

عمر بن عبد العنون فوكلدوا احددهم مدن المقدربين ا  وت دد  مدع الخليفدة 

وونعمو  وودركرو  اندا أخدر  مداام خيدر رابتا وشكونا فقا  لى "ا  ق

ايددرس فقددا    مددا ماعددتام حقددا  او  دديئا  كددا  لاددم وء أخددر  مدداام حقددا  او 

 يئا  كدا  لادم م فقالدل )عمدة الخليفدة( أندر داودتام وتكلمدو  وأندر أخداا 

"ا  واجوا عليا ووما  ع يبا 
(1)

. 

ا( 942-941هدـ/015-010ولما كا  الخليفدة ونودد بدن عبدد الملدا )

ما رفا  الدال  دؤونى الخاجدة بلادوح فقدد ظادر فدر عاددح خدوخر جدودد مدع 

أخيى هشاا وكا  و دة هدرا التادافر الدال حالدة مدن اءجدطداا لدوء دكدو  

 هشاا الال السلم وعدا إثاد  المتاعب.

ايدر ا  اخطددر خييدر فددر التركيددب اءجتمداعر او البايددة اءجتماعيددة 

فددة الوليددد بددن ونوددد بددن عبددد الملددا لألسددر  األمووددة مددا حددد  أودداا خي

الددال  وأوامداا( الدري لدم وبد  فددر الخيفدة اء سداة و دارون 923هدـ/045)

ا م ا  الوليددد كددا  أوةددا 922هددـ/046 مشدد  سدداة قددرى  بإحدددىا  قتددة 

سددرع السددير  ماامكددا بملراخددى فددر الوقددل الددري كانددل فيددى الدولددة األمووددة 

ةددب  دديون البيددل خعددانر مددن أ مددا  سياسددية واقت ددا وة خطيددر  فاا

األموي م وقا هم اةبام الال ا  وتأمروا ضد الخليفة مدع بعدذ الرجدا  

المتافددرون فاجمددوا علددال الوليددد وااتيددة علددال وددد ونوددد بددن الوليددد الددري 

اسددتولال علددال الخيفددة ماددى . ومددع ا  ونوددد لددم وسددتمر خليفددة اء خمسددة 

خعددد خطددودا أ ددار وأعقبددى أخددوح إبددراهيم بددن الوليددد اء ا  ال ا ثددة بددراخاا 

خطيرا وظداهر  لدم وسدب  ا  مدر بادا خدادول البيدل األمدوي إم جادد اخدر 

خليفة أموي مدروا  بدن م مدد الدال ا  وأخدر بثدأد الخليفدة المقتدو  ودبمدا 

لكددر وسددتثمر هددرا التادداقذ والةددعا لافسددى فجددر  حملددة عسددكروة ضددد 

                                                 

 .51  . ا . ص (1)



 30 

الخليفة إبراهيم بن الوليد وطاد ح وقبذ عليى ثدم قتلدى وجدلبى وقتدة مدن 

 كا  وؤودح من البيل األموي .

والكراهيدة بدين أفدرا  البيدل األمدوي أ    ا  هرح األعما  من ال قد

كما وظار من حدوا   التدأمر والقتدة الدال أضدعاا سديا   البيدل األمدوي 

وعدددا قددخددى علددال متابعددة التطددودا  واإل ددراا علددال  ددؤو  الدولددة 

 بشكة  قي  وحا ا .

رهددا قددو  دوح التع ددب واألكثددر خطددود  ا  خلددا األحدددا  واي

القبلر بين القبائة التر وقفل مع األمووين وسداند  حكمادم واعادر بدرلا 

الت ددادا بددين المجمددوعتين القبليتددين القيسددية واليمايددة . ومددع ا  بددوا د 

هرا التشاحن قد ظار فر أعقداب وفدا  ونودد بدن معاوودة م لكدن هدرح الادو  

األمددوي وخماسددكى م لددم خكددن آنددراس قووددة ب يدد  خددؤثر علددال وحددد  البيددل 

وكا  لموقا الخليفة عمر بن عبد العنون المسالم قدد سداعد علدال خخفيدا 

اليماددر . لكددن وفاخددى كانددل إوددرانا لظاددود هددرح الظدداهر   رالاددناا القيسدد

عبددددالملا مشدددكلة  واجادددل خيفدددة ونودددد بدددن إمبشدددكة قدددوي وواضدددح م 

ب بدن الدروح القبليدة واعادر بادا موقفدى مدن ونودد بدن المالدسياسية بعثدل 

فددر ونوددد هددرا مددن سددجن عمددر بددن عبددد العنوددن وخوجددى  إمجددفر  م   ابددر 

 خمر ح ضد الخليفة الشرعر .  وأعلنالال الب ر  

ونود الماالبدة قدد قددمل خددما  سياسدية كبيدر   أسر والمعروا ا  

مدن بديع  وأوء حجدفر   أبدرءسديما مدا قدمدى المالدب بدن  األمدويللبيل 

الدرون هدد وا سديا   ووحدد  ال كدم  دقدةحسن فدر م ادبدة الخدواد  اء ا

األمدددوي م وكدددانوا مدددثي للابدددة والشدددجاعة والفةدددة فأمتددددحام الشدددعراع 

والخطبددداع . وكدددا  ونودددد بدددن المالدددب مدددن القدددا   العسدددكروين المقدددربين 

للخيفددة األمووددة لكددن الخليفددة عمددر ادخدداب مددن أخيجددى وجدددم موقفددى 

جتمدع حولدى أن دادح فأو عى السجن م فلما هدرب وخوجدى الدال الب در  وا

من بار خميم م اخر أهالر الب ر  وفدو  عليى من اليمانيدة والربعيدة )بادو 
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دبيعة( فاجتمع حولدى عدد  كبيدر مدن الادا  ف دادب والدر الب در  عددي 

والياددا بددن ادطددا  وافلددح فددر السدديطر  علددال  اد اإلمدداد  والقددبذ علددال 

األقداليم  وسجاى م كمدا اسدتولال علدال الب در  وضدواحياا ومدا وتبعادا مدن

فبعدد  ونوددد عمالددى علددال فدداد  واءحددوا  وعمددا  وجنوددر  ابددن كدداوا  

)اوكاو ( والب رون وخراسا 
(1)

  . 

كانددل أعمددا  ونوددد السياسددية هددرح قددد  فعددل الخليفددة ونوددد بددن عبددد 

الملا الال ا  ووجى مسلمة بن عبد الملدا فدر جمدع عظديم مدن أهدة الشداا 

و  كثيدرا  علدال الدرام مدن وسدتطع ال دم لدم ل رب ونود بن المالب الدري

م اوءخددى الجروئددة م ففددر معركددة )عقددر( فشددة ابددن المالددب فددر مواجاددة 

الجيش األموي وبالتالر مقتلى فدر المعركدة م وهدرب الماالبدة مدن ميددا  

بدددأ  المعركددة وخعقددبام مسددلمة فددر كددة مكددا  حتددال الااددد وكرمددا  م و

اجتماعيددة  وقددا معاددم فكانددل أو  ثلمددة سياسددة الثددأد مددن الماالبددة ومددن

واتقددة مددن اليمايددة ووميددة كبيددر  م إم جدداد مددن البدددوار علددال الخليفددة ا  

الال جاندب القيسدية . فدولال أخداح مسدلمة بدن عبدد الملدا الدري قةدال علدال 

الماالبددة وءوددة المشددرم وولددال عمددر ابددن هبيددر  وهددو قيسددر واليددا علددال 

العددرام واخخددر الخليفددة  ددعاد القيسددية فددر سياسددتى بيامددا ضددعا موقددا 

 يمانية . ال

اير ا  ال الة خبدلل عادما خولال الخيفة هشداا بدن عبدد الملدا اخدو 

ونوددد ووتبددرا مددن ان ددرافى عددن  أخيددىونوددد . وكددا  هشدداا واتقددد سياسددة 

 ددؤو  الدولددة ولاددوح . فعادددما خددولال الخيفددة وجددد ا  القيسددية قددد علددل 

ة اجتماعيددا وإ ادوددا م فت ددو  فددر ميلددة الددال اليمايددكلمتاددا واخسددع نفومهددا 

بييدددة ا  وقلدددة مدددن نفدددوم المةدددروة الدددري أخافدددى ووعيدددد التدددوا   بدددين 

المجمددوعتين اء انددى مهددب بعيدددا  عددن عمليددة خ قيدد  هددرا التددوا   حيدد  
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عمة علال ابعا  كة من كا  قيسيا من العمدا  ليدولر بددلام وميادا . ف داد 

خالددد بددن عبددد هللا القسددري واليددا علددال العددرام وأخددوح أسددد بددن عبددد هللا 

اددر م فددر الجانددب اليمط والافددواواليددا علددال خراسددا  م فدددب الاشددالقسددري 

 لي ة م ة القيسيين ووأخر بثأدهم مما انتاب اليماية علال أودي القيسية .

لكدن هشدداا لددم وثبددل فددر سياسددتى هددرح م ووبدددو انددى اخبددع سياسددة فددرم 

خسد م فانى لم ودرخح كثيدرا  الدال هيمادة اليمايدة مدر  اخدرىم فانقلدب علديام 

خاددم وعمددالامم فعددن  خالددد القسددري وولددال ووسددا بددن عمددر وعددن  وء

الثقفر العرام . واألكثر خطود  من كة هرا فا  الخليفدة لدم وكتدا بعدن  

الدوء  اليمدانيين م فقدد قتدة خالدد القسدري فكدا  لمقتلدى أثدرا سياسديا كبيدرا 

مكدر د كا  ومثة  عيم اليمايدة م وكمدا فر أضعاا ال كم األموي ء  خال

خالدددد القسدددري كدددا  إودددرانا باااودددة ال كدددم األمدددوي سدددقوط  فلاددداو   "ا 

القاضر م وكا  خلفى ووسا بدن عمدر مدن ا  ال جدا  ... بدو ح لدو جلدب 

لوءودددة خراسدددا  قيسددديا" 
(1)

فكدددا  خليفتدددى ووسدددا ابدددن عمدددر قيسددديا .  

فاليمددانيو  مددا  الددوا وتددركرو  نااوددة احددد  عمددائام مددن ا  المالددب ثددم 

اقدى دقسدري ءخاامدى بميلدى الدال العلدووين وااأعقبى نااوة لنعيمام خالدد ال

 عليام األموا  م وقية انى اخام بالنندقة .

لددرلا جددمم اليمددانيو  علددال األخددر بثددأدهم والعمددة علددال خقددووذ 

السددلطة األمووددة وكددا  الوليددد بددن ونوددد الخليفددة الجدوددد قددد اسددتمر بميلددى 

عادم للقيسين وأوادر فدر إق داع اليمدانيين ممدا  ا  السدخل واليةدب و ف

الددال خ يددين الفددرص للتددأمر وخدددبير المكائددد وخأويددد ال ركددا  المااهةددة 

 . األمووةللخيفة 

وقد سداعد  حا ثدة مقتدة الخليفدة الشدرعر الوليدد بدن ونودد بدن عبدد 

هدددـ علدددال خ دددعيد التدددأ ا بدددين القيسدددين واليمدددانيين ء  046الملدددا سددداة 

 اخخدر األخدر علال كرسر الخيفة ونود بن الوليد هدواستولال  الري الخليفة

                                                 

 .396 – 395فلااو     الدولة العربية ص  (1)
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سدلطتى م بددأ عملدى هدرا جانب  و  اخر م اولة ماى خقووة حكمى وخددعيم 

 بعن  الوء  القيسيين وخعين وء  جد  بدء عاام .

ومددا ا  سددا ل الفرجددة لليمددانيين ا  وتافددروا حتددال اخددروا وتعقبددو  

بسدددبب القيسدديين واإلسددداع  لاددم م فكدددانوا وداع ال ركدددا  التددر ا دددتعلل 

الشاا خاجدة فدر حمد  وفلسدطين واألد   وانةدم الدال  خافرهم فر بي 

اليمانيين ونود ابن خالد بن ونود بن معاووة وآخرو  مدن األسدر  األموودة  

وكددا  ونوددد بددن سددليما  بددن عبددد الملددا وداع التمددر  الددري حددد  فددر 

بيامددا قددا  م مددد بددن عبددد الملددا خمددر  أهددة األد   . وخعرضددل فلسددطين 

ر بسدددبب هدددرح ال ركدددا  لدددوء وقدددوا سدددلطة الخليفدددة ونودددد الدددال الخطددد

الكلبيدو  اليمانيين الال جانبى . فاخر وعتمدد علديام ب دود  كبيدر  ء سديما 

ماام فابعد كة قيسر من حا يتى وجعدة ما دود بدن جادود الكلبدر واليدا 

 علال العرام . 

ل ركددا  السياسددية التددر وقعددل فددر بددي  الشدداا اوعلددال العمددوا فددا  

ر مددن هيبتاددا ونفومهددا م فكيددا بالمادداط  أفقددد  الخيفددة األمووددة الكثيدد

الاائيددة عددن مركددن الخيفددة م أي فددر خراسددا  وأطرافاددا . إم ا  مددروا  

بن م مدد اخدر الخلفداع األمدووين عاددما خدولال األمدر وجدد الدبي  خسدو ها 

الفوضددال م وفددر بعددذ األجددناع اختفددال أثدداد السددلطة األمووددة والخطددر 

لخليفدة الدري أعقدب الوليدد )أي األو  الري جاباى بعد نجداح حملتدى ضدد ا

ملا الادناا ال دا  بدين القيسديين المعبددون مدن الافدوم أء  وبدين ( إبراهيم

اليمددانيين أجدد اب الشددأ  . فكددا  مددروا  فددر بداوددة األمددر وطمددح الددال 

خر دديح احددد أوء  الوليددد للخيفددة م بيامددا خطددل اليمددانيو  إق دداع أباائددى 

ا وهمددا فددر السددجن . لددرلا مددقتلاخوفددا  مددن ا  وتييددر علدديام فعمدددوا الددال 

حياما خولال مروا  األمر ما  الدال جاندب القيسديين وطالدب اليمدانيين بددا 
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نداد الثدود   إ دعا الوليد م ولارا أقدا اليمدانيو  م والكلبيدو  خاجدة الدال 

الشاا  فر بي 
(1)

 . 

 أعطدالقدد  اإل ادي –السياسدر  –فدا  هدرا العامدة اءجتمداعر لرلا 

 األمدددووين أنظدددادفرجدددا  ء خقددددد للتوادددة بعيددددا  عدددن للددددعا  العباسددديين 

وعمالام ونشدر  عدوخام فدر خربدة خ دبة وسدو ها التدرمر والتبدرا نتيجدة 

لارح ال دراعا  ونتيجدة لعددا وجدو  خلفداع حدا مين قدا دون علدال قيدا   

السدلطة م وا  بعةددام قددد ان ددرا ب دود  كبيددر  الددال  ددؤونى الخاجددة 

ادكا سياسدة الدبي  خيدرم بدين اليمانيدة والال اللاو واءنيما  فر الترا خ

والمةددروة ولاددرا السددبب فددا  مددروا  بددن م مددد ملددا الرجددة الددري خبددر 

والددري افلددح فددر وقددل ق ددير علددال كددبح ال ددروب والاددواحر العسددكروة 

ال ركا  القبلية المااهةة لدم وفلدح خمامدا فدر سدد الثيدرا  التدر خكداثر  

فكانددل الم  ددلة الااائيددة فددر الددبي  م ء سدديما فددر المشددرم اإلسدديمر . 

ال تميددة خييددر األوضدداا بانتقددا  السددلطة الشددرعية الددال العباسدديين لتاتاددر 

مرحلدددة خعدددد مدددن أهدددم المراحدددة التادوخيدددة فدددر خدددادول امتاادددا العربيدددة 

 اإلسيمية .

                 

    

    

              

 

 

 

 
                                                 

 هـ؛ 049هـ و 046انظر الطبري   خادول حوا   ساة  (1)

 .045؛ 007- 009ص  5ابن األثير   -

 .362ودي   األخباد الطوا  ص الدوا -
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 العباسيين من الدعوة الى الدولة

 فصل الثانيال

 ام الثورةالدعوة العباسية وقي

                                                               

 

                       

       

 

 

 

 

 

 

 

 فصل الثانيال

 الدعوة العباسية وقيام الثورة

  التنظيم السياسي

العباسددية علددال اثددر  عاوددة واسددعة الاطددام م  امددل قامددل الدولددة    

اا كدة المعادضدين لألمدووين حوالر ثل  قر  خقروبا. فةمل الدال جدفوف

فددر الدولددة اإلسدديمية هددر الدعاوددة العباسددية . التددر  وأو   عاوددة قامددل
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نظمل خاظيما   قيقا خ ل  عاد "الرضدال مدن ا  م مدد )ص(" وخمكادل 

مااددا وهددو إسددقاط الدولددة فددر الاااوددة مددن ا  خددؤ ي اليددر  المق ددو  

اودة العباسدية م فاسدبة األمووة . وإقامة الدولة العباسية . أما خسدميتاا بالدع

الال العبا  بن عبد المطلب عدم الرسدو  م مدد )ص( م جدد هدرح اآلسدر  

 العباسية التر لعبل  ودا  كبيرا  فر التادول العربر اإلسيمر .

والعبددا  )د ( عددم الرسددو  م مددد )ص( لددم وكددن ما سددابقة فددر 

 اإلسدديا م فقددد اسددلم عدداا الفددتح م اء ا  الطبددري وددركر انددى كددا  حاضددرا

بيعدة العقبدة الثانيدة م وعاددما خدوفر الرسددو  )ص( لدم وكدن لدى دابدة فددر 

طالدب )د (   "ودا  أبدرعلدر بدن فة فتشير الرواودا  الدال اندى قدا  لالخي

ود  أباوعاابن أخر ابسل 
(1)

. وهرا ود   ءلدة قاطعدة علدال اندى لدم وكدن " 

لى أوة دابدة فدر الخيفدة . وقدد خدوفر العبدا  )د ( فدر خيفدة عثمدا  

هدـ . وأعقدب أوء ا كثيدرون . ندركر مداام ابادى  32عفدا  )د ( عداا  بن

 الثانر عبد هللا )د ( الري جاع من نسلى البيل العباسر .

بددن العبددا  )د (  خ ددية علميددة دفيعددة  وعبددد هللا
(2)

معروفددة  

لدى الم دثين واأل باع والليووين
(3)

ولم وكن لعبدد هللا )د ( دابدة فدر   

الخليفددة الرا ددد علددر بددن أبددر طالددب )د (  الخيفددة ووقددا الددال جانددب

فوءح الب ر  وأعمالاا 
(4)

وعاد قياا الدولة األمووة دحدة الدال ال جدا  م  

                                                 

اليعقددوبر م احمددد بددن جعفددر بددن وهددب   خددادول اليعقددوبر المطبعددة ال يددوددة الاجددا  (1)

 .4/005ا .0792هـ/0372اء را 

 كتبى الدكتود طادم فت ر سلطا . -     

مجادددو    أخبددداد العبدددا  وولددددح خ قيددد   .عبدددد العنودددن الددددودي م و .عبدددد الجبددداد  (2)

 .  41م ص  0790لعة للطباعة والاشر بيرو  المطلبر  اد الط

خياط م خليفة م خادول خليفة بن خياط . خ قي  أكرا ضدياع العمدري م مطبعدة اآل اب  (3)

هـ م ابن خلكدا  م  دمس الددون احمدد 1839ا /  1691.  111/  11الاجا اء را ط

  .8/98ا 1616بن م مد بن أبر بكر   وفيا  األعيا  م مكتبة الااةة الم روة 

الددبيمدي م احمددد بددن و يددال بددن جددابر بددن  اؤ  م فتددوح البلدددا  م مطبعددة لجاددة البيددا   (4)

 . 314ا . ص  0759العربر 
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الدال ا  خدوفر فدر خيفدة عبدد الملدا حي  أقاا بالطائا مسالما  لألمدووين 

ا . وقد أنجب عبد هللا ولدا  اسماح عليا  619هـ /  61بن مروا  ساة 
(1). 

 ايدر معدروا كأبيدى . لكاادا نعلدم ا  األمدووين كا  علر بدن عبدد هللا

قد استدعوح الال الشاا أواا الخليفة عبد الملا بدن مدروا  . واقطعدوح قرودة 

فددر البلقدداع بشددرم األد   اسددماا ال ميمددة 
(2)

. ووبدددوا  اءمددووين باددرا  

الت را قد جعلوا الاا  الدرون وشدكو  بدوءئام م خ دل دقدابتام . وظدة 

ا وقدد انجدب ولددا اسدمى  936هـ/  001ال خوفر ساة علر فر ال ميمة حت

م ووعدد م مدد بدن علدر بدن عبدد هللا بدن العبدا  )د ( الشخ دية م مد 

القووددة م الددري اظاددر دابددة فددر الخيفددة م وسددعال سددعيا  ماظمددا  ليددر  

نيلاا 
(3)

. 

مدداهو ال ددد  الشددرعر الدددري اسددتاد عليدددى العباسدديو  فدددر المطالبدددة 

 بالخيفة .

ورادددب بالخيفدددة . لدددرا   بددن العبدددا  )د (كددا  علدددر بدددن عبددددهللا

خعددر  لعقوبددة الخليفددة الوليددد بددن عبددد الملددا . أمددا عددن عيقتددى مددع أبددر 

ها م ابن م مد بن ال افية
(4)

 خكن حساة . فلم 

عيقة اباى م مد بن علر م فكانل وثيقة بدابر ها دم م فقدد التقدال  أما

علدال اثدر مقالدة  مر  فر  مش  فدر خيفدة الوليدد بدن عبددالملا م ألو بى 

 أجد ابمدن  أخباعدا لدىها دم   "ا   أبر ود بن ال سين لدى الخليفة عن 
                                                 

؛ الطبري م م مدد بدن جرودر   خدادول الرسدة والملدوس خ قيد   0/460خياط   خادول  (1)

؛ مجادو    أخبداد  9/000ا. 0760م مد أبدو الفةدة إبدراهيم م  اد المعدادا م در 

 .034ا  ص العب

ال ميمة   بلد من اد  الشرا  من أعما  عما  فر أطراا الشاا م كانل مادن  بادر  (2)

العبا  ال ميري م م مد بن عبد المداعم   الدرو  المعطداد فدر خبدر األقطداد خ قيد  

 .077مص 0795 . أحساا عبا   اد القلم بيرو  لباا  

مختاد   فدر التدادول العباسدر ؛العبا ي م احمد  015-093مجاو  أخباد العبا  ص (3)

 .07-09ا.ص 0790واألندلسر  اد الااةة العربية للطباعة والاشر بيرو  لباا  

سددمر بددابن ال افيددة . نسددبة ألمددة خولددة باددل قدديس بددن جعفددر ال افددر مجاددو  أخبدداد  (4)

 . 07؛ العبا ي   فر التادول ص 070-071العبا  ص 
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"اليددى وددأخو  اليددى م وو ملددو  جددقاخامالمختداد 
(1)  

فددأمر الوليددد بسددجاى م 

وبعددد فتددر  أطلدد  سددراح أبددر ها ددم بشددفاعة علددر بددن ال سددين م وأمددرح 

  م بيامدا كدا  باإلقامة فر  مش  م وكا  مانلدى قبدة ملدا بالمدوادة المادود

علر بن عبد هللا وقيم فر ال ميمة م مادر اختيفدى مدع ابدن النبيدر بعدد سداة 

 ا.617هـ/91

وقددد أدسددة علددر بددن عبددد هللا م اباددى م مدددا  الددال بدداب الوليددد ابددن 

عبدالملا فر  مش  م وفياا اخ دة م مدد بدن علدر م بدابر ها دم م واخدر 

حتال كدا  ومسدا بلجداا  ابتدى  العلم عاى م فأجبح خلميرا  أمياا  مخل ا  لى م

ليمتطياددا م ووخ ددى بالاددداوا . واسددتمر  هددرح ال ددلة فتددر  مددن الددنمن م 

حتددال اةددب الوليددد م مددن بعددذ خ ددرفا  أبددر ها ددم م فددأمرح بتددرس 

 مشدد  م فرافقددى فددر طرودد  العددو   م مددد بددن علددر م وكددا  أبددو ها ددم 

لدر م وحين وجة الشرا  م ا تد بى المر  م فأخرح م مدد بدن ع مروةا  

وعر  بى الال ال ميمة م فتوفر فياا بعد فتر  وجين  
(2)

 . 

وكددن أبددو ها ددم وحدددح فددر هددرح الرحلددة بددة كددا  معددى سددتة مددن  مولدد

مددولال  –وم مددد بددن خادديس  –مددولال  –أخباعددى مدداام أبددو عمددرو البددناد 

أبدددو دبددداح مسدددير  الابدددا  مدددولال اء   م وأبدددو بسددداا م دددقلة  –همددددا  

ا  العطداد م خدا  إبدراهيم بدن سدلمة م الط ا  مولال بار ال داد  . وحيد

يدر بدن عبدد هللا فقدد خركدى ابدو ها دم إبراهيم بن سلمة . أمدا سدلمة بدن بجو

فددر  مشدد  لقةدداع بعددذ  ددؤونى وقددا  لددى   "اخبددع أثرنددا فددانر آخددر علددال 

البلقدداع مددع ابددن عمددر م مددد بددن علددر م ولددن ابددرح مانلددى حتددال خل دد  

واحسب القةاع سي و   و  خلا " 
(3). 

 فددع "ال دد يفة ال ددفراع" الددال م مددد بددن ها ددم  أبددرة وفددا  وقبدد   

علر وفياا "العلدم" . وهدرح ال د يفة كاندل لعلدر بدن أبدر طالدب )د ( 
                                                 

 .092مجاو  أخباد العبا  ص (1)

 .099أخباد العبا  صمجاو   (2)

 .013مجاو  أخباد العبا  ص (3)
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ثم أخرها أبو ها م م وكا  فر ال  يفة ال دفراع "علدم داودا  خراسدا  

اع م متدددال خكدددو  وكيدددا خكدددو  م ومتدددال خقدددوا م ومتدددال  مانادددا  السدددو

العدددرب أن دددادهم م وأسدددماع دجدددا   وعيماخادددا وآواخادددا م وأي أحيددداع

م وجفة دجالام وأخباعام " موقومو  برلا م وكيا جفتا
(1)

. 

ثم أوجال أبو ها م م م مدد بدن علدر بوجديتى وعادد اليدى م ثدم  عدا 

 –وعادر م مدد بدن علدر  –أبو ها م أخباعدى وقدا  لادم   "وهدرا جداحبكم 

فددر دواوددة فددأخموا بددى وأطيعددوح خر دددوا . فقددد خااهددل الوجدداوا اليددى " . و

أي م مدد بدن علدر    –اخرى ا  أخبداا أبدر ها دم سدألوح   "مالادا ولادرا 

قا    ء اعلم أحدا اعلم ماى "
(2)

. 

واندى عادد مما خقدا نيحظ ا  م مدا  بن علر كا  خلميرا  ألبر ها دم 

اليى باإلمامة علال اعتباد انى أعلم من ايدرح م فدأعطر اإلمامدة م واسدتقر 

  يفة ال فراع م وهكرا فقدد  عدر م مدد بدن علدر حين خسلم اللى األمر 

 ا.906هـ / 71أماما م اثر هرا العاد ساة 

وبعددد اسددتتباب األمددر لم مددد بددن علددر م طلددب مددن أخباعددى الجددد  م 

التعدداو  وال ددرد فددر التاظدديم السياسددر . والتب ددر للمكددروح م ثددم جدداعح 

 سددلمة ابددن ب يددر مددن  مشدد  فتعاهددد مددع م مددد بددن علددر علددال التعدداو  م

آخددرون فددر الكوفددة قددائي  لددى   "أنددر ارسددل لكددم ومكددر لددى وجددو  أخبدداا 

ارسا  ء خختلا ثمرخى  استجاب لر عدح من دهطدر وجبرخدر وخلطدائر 

ليسوا من خرى فر م بتكم والمااج ة لكم م ون ن نشدخ  فدر أمدرس م 

 وقد دأول ا  خثبل أسماعهم لتعرفام وخستظار بام علال أمرس  "
(3)

   

م م فكددا  هددرا السددجة الددري حددوى أسددماع إخبدداا ثددم أملددال أسددماعه

علددال اخددتيا  –وثيثددة عشددر أالعباسدديين م وكددا  عددد  األخبدداا خسددعة 

                                                 

 .015مجاو  أخباد العبا  ص (1)

 .011-093مجاو  أخباد العبا  ص (2)

 .070-071مجاو  أخباد العبا  ص (3)
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من بياام بكير مدن ماهدا  وأبدو سدلمة الخدي  م وموسدال بدن  –الرواوا  

سروه السرا  م و وا  بن  دهم الامدانر 
(1)

             

فلدم خكدن البيعدة وقد حرص العباسيو  علال أخفاع دابتام بالخيفة م

"الرضدال مدن آ  م مدد )ص(خؤخر باسم العباسيين بدة خ دل  دعاد "
 (2)

  

وسموا أنفسام بالاا ميين م وهدر كلمدة عامدة فدر مددلولاا . وكيفمدا كدا  

األمر فالمام هادا ا  م مددا  ابدن علدر بدن عبددهللا م هدو العباسدر ال قيقدر 

التاظددديم  الدددري سدددعال لايدددة الخيفدددة ومدددن مقدددرح بال ميمدددة م اخدددر وددددور

السياسر م او الدعاوة بشدكة سدري و قيد  م وورسدة الددعا  والاقبداع الدال 

مختلددا الجاددا  م وقددد اقت ددر  الدددعو  فددر بداوددة األمددر علددال الكوفددة 

ا . ولدم وتجداو  عدد  الماةدمين للتاظديم  901هـ /  011حتال مر  ساة 

السياسر الثيثين فر ا  
(3). 

كددا  المااسددب لاشددر الدعاوددة وقددد خبددين للدددعا  ا  الكوفددة ليسددل بالم

للعباسيين لقربادا مدن  مشد  مركدن الخيفدة األموودة م وقدد نداقش الددعا  

ا م م واخفقددوا علددال اقتددراح جدوددد 901-909 هددـ/011-77الوضددع سدداة 

لاشر الدعاوة العباسية م فقسدم اقتدراح ا  خكدو  بدي  الشداا مسدرحا  لاشدر 

ا  فقددد أكددد علددال ماطقددة التاظدديم السياسددر للعباسدديين م أمددا بكيددر بددن ماهدد

م أدسددة الدددعا  بكيددر  ا 907-901هددـ/ 010-011خراسددا  م وفددر سدداة 

 وادداد جمعاددا األخبدداا فددر  071بددن ماهددا  الددال م مددد بددن علددر ليسددلم لددى 

 الكوفة م ثم ليستر دوا برأي اإلماا م بعد وفا  ميسر  الابا  . 

 لبكيددر بددن ماهددا  فددر بددي  السدداد خادكددا أنوفددر هددرا الوقددل خددوفر 

ثددرو  كبيددر   و  واد  م فتوجددى بكيددر الددال ال ميمددة م وعددر  عليددى 

وجاى نظرح فر نشدر التاظديم العباسدر فدر خراسدا  م وا  المجدا  هاداس 

                                                 

م د دددا  عبدددد المددداعم ؛ م اضدددرا  فدددر التدددادول  070مجاو  أخبددداد العبدددا  ص (1)

 .4-0العباسر ص 

 .072مجاو  أخباد العبا  ص (2)

 .43؛ العبا ي   فر التادول ص  076-072مجاو  أخباد العبا  ص (3)
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م هاالدا فوافد  المتعدد   لاجاحادا  اإلمكانيدا مفتوح لاشرها م مع وجدو  

لبكيددر ا  وددرهب الددال السدداد فددر حاجاخددى م وا   م مددد بددن علددر م وسددمح

ر المشددرم فددر طروقددة م فعددا  بكيددر الددال الكوفددة م ونقددة وختبددر الوضددع فدد

م ثم سافر الال خراسا  فر طروقدة الدال سداد اإلمااعا  خعليما  دالال ال
(1)

 

مددرو م داوء ا  واشدر التاظدديم  فدر دار فدر جرجددا  و دارون  وأمةدال

البداد ون االدبام  اإلخبدااالسياسر م وقد نجح فر ملا وح ة عة بعذ 

ا ومدداام سددليما  بددن كثيددر الخناعددر 907هددـ/ 010مددن العددرب فددر سدداة 

 .وونود بن الاايد وأبو عبيد   بن  دو  

واسددتطاا سددليما  بددن كثيددر الخناعددر ا  وكسددب الددال جددفوا التاظدديم 

     ماام إخباعاالسياسر لكونى مام وجوح قبيلة خناعة فر خراسا  

 مالا بن الايثم 

 أعينوعمرو بن 

 و وا  بن جالح  

 وطل ة بن  دو  

   إبراهيم وخالد بن

ءع بددددودهم اخدددروا وكسدددبو  الادددا  الدددال جاندددب العباسددديين ؤوهددد       

 أبداا 941هدـ /  014سداة علدر م مدد بدن  أدسدةلارح الجاو  فقد ونتيجة 

الدددرون اسدددتمالام بكيدددر  باأل دددخاصعكرمدددة  ودددا  بدددن  دهدددم ليخ دددا  

ليددر  اءسددتمراد بالدعاوددة وقددا  لددى  " انددى م ددرا علدديكم ا  خشدداروا 

م  لكددم " عدددوكم م كفددوا أودددوكم حتددال وددؤا علددال سدديف
(2)

ولاددرا فقددد سددمال  

 .الثود  العباسية فر خراسا   إعي العباسيين بالكفية م حتال  أن اد

العباسددر  اإلمددااووبدددوا ا  الدددعا  العباسدديين قددد التنمددوا بتوجدديا         

ماطقدة خراسدا   لتكدو  مسدرحا  أهميدةبتوجدياخى  أكدد إمم مد بدن علدر 

                                                 

 .410-411م075-072مجاو  أخباد العبا  ص (1)

 .3-4؛ د ا    م اضرا  ص 415- 412مجاو  أخباد العبا  ص  (2)
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ياسر للعباسيين فقا  لام   " عليكم بخراسا  فدا  هاداس العدد  للتاظيم الس

 ر... وبعددد فددان وأجسدداا أبدددا الكثيددر والجلددد الظدداهر ... وهددم جاددد لاددم 

الال المشرمموالال مطلع سرا  الدنيا وم دباح هدرا الخلد  " أخفاع 
(1)

  ..

ا  الكثيدددر مدددن  إمعلدددال بددددع الدعاوددة العباسدددية م  التأكيدددوهاددا ءبدددد مدددن 

بدددع الدعاوددة م ووت دددثو  عااددا موعددد ين وةددطربو  فددر خ دوددد المددؤدخ

فر الكوفة هرا من جادة م ومدن جادة  األولاللو  الفتر  مافر خراسا  وو

الكثيدر مدن الكتمدا  م  أضدفالاخرى م فا  كو  الدعاوة خامة السروة م قدد 

م ولدرا نجدد ا  م دا دنا التادوخيدة   األولدال أخبادهاوعدا الوضوح علال 

   .ا 901هـ / 011عااا قبة ساة  األخباداليسير من  ء خركر اء

ة ونشدداط الدددعا  م اء ح ء وعطددر جددود  واضدد ة لسددير الدعاوددومددا خددركر

م ولمددا خركددن العباسدديين بددال كم لددم وكددن مددن  أحدددا مددا كددا  بدداد ا مددن 

م ددل تام م كشددا السددتاد عددن خاظدديمام وعددن سددير دجددالام و عدداخام 

 المشرفين علال التاظيم .

م مددد بددن  اإلمددااا  ا  945هددـ/ 019طبددري فددر حددوا   سدداة ووددركر ال

علر وجى عدد ا مدن الددعا  مدن بيداام عمداد العبدا ي م فو در بادم دجدة 

م  أجد ابى أسددبن عبددهللا القسدريمفقتة  أسد األمويمن كاد  الال الوالر 

ا فقتلى 946هـ / 011ساة  أسدثم قبذ عليى 
(2)

 

لتاظدديم فددر الكوفددة م وهددرا الددال مسددؤو  ا أخبددادهموكددا  الدددعا  وبليددو  

م مددد بددن علددر فددر ال ميمددة م ووعددو  السددبب  اإلمدداابدددودح وبلياددا الددال 

ءهتمدداا العباسدديين بمدواددة الكوفددة مركددنا لدددعاخام ومقددرا لكبيددر  عدداخام 

 األحيددا الدال مركنهدا الماددم فدر الموجددي  وقدد كددا  الددعا  فددر بعدذ 

بددن عبدددهللا  أسدددفيعددربو  او وقتلددو  م ءسدديما فددر وءوددة  أمددرهموكشددا 

                                                 

 ؛ مجادددو    أخبددداد العبدددا               305ابدددن الفقيدددى م الامددددانر   كتددداب البلددددا  ليدددد  ص (1)

 .419-416ص      

 .403- 411  مجاو    أخباد العبا  ص 23م 9/21الطبري   خادول  (2)
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دودة م ادى كبدرى م ولدم ختقددا  عدا  العباسديين علدال و رالقسري م الري لقد

 ا 939هـ/ 041اء بعد وفاخى ساة 
(1)

   . 

ا األثااع أمر اإلمداا إبدراهيم .وفر هر
 (2) 

باءهتمداا بدالتاظيم السياسدر فدر 

 قيقددا حتمددل ظددروا التاظدديم م فيجددب وال الددة هددرح  هتمامددا  أخراسددا  

مددن الو دداوة وال ددرد مددن ا   ا  واةددم اليددى خوفددبالتدددقي  فدديمن اءهتمدداا 

 خ ددية  أطمددااودخلددى مو 
(3)

وة كددة هددرا مددن اجددة ال فدداظ علددال سددر 

 والتأكددعلدال الدعاودة  لأل درااعشر نقيبا  الدعاوة وقد اقترح خعيين اثار

 أكيددحلمدواة مرو م وهدرا ودد   ءلدة  وكة هوءع الاقباع  ألياا واتمرممن 

فدر سدائر الكدود م فكدة  اعيدة  أمدارح المدوادة فدر التاظديم م هد أهميةعلال 

م كمددا خددم  أهلاددالافسددى مددن  أمادداعنفسددى الاقيددب م ولددى ا  وختدداد  لاددا هددو 

مدا  أمدرة حددو  خعيين نظراع الاقباع او ندوابام م لكدر وخلفدونام فدر حالد

بالاسدددبة لادددم
(4)

ووبددددو ا  اءثادددال عشدددر نقيبدددا كوندددوا مجلسدددا مركنودددا 

التاظددديم السياسدددر م وكدددا  سدددليما   بدددن كثيدددر  مدددودأعلدددال  لإل دددراا

ودئيسددا للتاظدديم  أوءالخناعددر مددن الشخ دديا  البدداد   فددر مددرو ممددثي 

التاظدديم اثددر كبيددر فددر خقووددة مركددن التاظدديم فددر مددرو م وقددد كددا  لاددرا 

ا خدوفر م مدد بدن علدر 924هـ/ 045جاح وفر ساة بى ن و الا واإلسراا

اإلماا بإبراهيم  بعد ام الري عرا فيم إبراهيمبال ميمة فخلفى اباى 
(5).

   

سدداة م  40 دداب لددم وتجدداو  سدداة إبددراهيماخ ددة باإلمدداا  األثادداعفددر هددرح 

 اإلمدداا إبددراهيم أدسددلىمسددلم م وهددو الددري  أبددواسددمى عبدددالرحمن وكايتددى 

ء  سددليما  بددن كثيددر الخناعددر  لإلمددااممددثي الددال خراسددا  لكددر وكددو  

                                                 

 .020م  9/01الطبري   خادول (1)

ابدددن األثيدددر م عدددن الددددون   الكامدددة فدددر التدددادول م  اد جدددا د  اد بيدددرو  للطباعدددة  (2)

 .5/31هـ م 0315ا م 0795والاشر بيرو  لباا  

 . 51- 9/27الطبري   خادول  (3)

 . 405خباد العبا  صمجاو    أ (4)

 . 475- 472م  077- 9/071الطبري   خادول  (5)
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ا  ورسدة  إبدراهيم األمداادفذ استيا مامة دئاسة التاظيم م وطلب من 

البيل العباسر  أبااعاحد 
(1)

 

م ءندى  الخناعدرمسدلم معادضدة سدليما  بدن كثيدر  أبدروقد واجدى خعيدين 

م وبعدد ملددا الجاددد الددري برلددى مددن  لآلمددا وجدد فددر خعياددى مفادقددة وخيبددة 

جددة التاظدديم السياسددر وقددد عبددر عددن هددرا قددائي "جددلياا بمكددروح هددرا ا

 األوددديى عددل بددم واستشددعرنا الخددوا واكت لاددا السددار م حتددال قطاألمددر

وابتلياددا  األعددينحددنا بالشددفاد وسددلمل  األلسددنم وبروددل فيددى  واألدجددة

مدا ندن   أوسدرم وكدا  الةدرب ال دبس فدر السدجو  مدن بأنواا المدثي 

ثمداد اراسداا  وأواعدل أب دادنا وانفسدخلال يدا  ح باا م فلمدا خاسدماا دو

وء  دأسدىبيةدى خفلقدل عدن  أودىطرا علياا هرا المجادو  الدري ء ودددي 

مددن أي عددش  د  م وهللا لقددد عرفددل الدددعو  مددن قبددة ا  وخلدد  هددرا فددر 

أمىبطن 
(2).

 

 إبددراهيم اإلمددااموسددم ال دده مااقشددى  أثادداع المكرمددة مكددةوقددد جددر  فددر 

علديام ءسديما وا   سدليما  بدن دئيسدا  مسدلم أباسة السبب الري جعلى ور

ايدر ا   ا  ورسة ممثي عاى مدن ا  البيدلم اإلمااكثير كا  قد طلب من 

م فاضددطر سددليما  الددال قبولددى خوفددا علددال  أخيددراالواقددع فددر   األمددر

التاظيم السياسر من الت ددا واءنشدقام م وقدد خخدوا سدليما  بدن كثيدر 

ليما  بددن كثيددر وخخددوا اء وقددوى علددال مددن هددرا التعيددين "فلددم وقبلددى سدد

 "   وأج ابىم وخاا علال نفسى  أمرهم

إبددراهيم أبددا مسددلم بطاعددة سددليما  بددن كثيددر فددي  اإلمدداا أوجددالوقددد       

وع ر لى أمرا  
(3)

فقدا  الطبدري " وء خخدالا هدرا الشديل وعادر سدليما   

                                                 

م فددو ي م فددادوم عمددر   طبيعددة الدددعو   490 – 491مجاو  أخبدداد العبددا  ص (1)

 .091ا ص  0791 0العباسية م  اد اإلد ا  بيرو  لباا  ط

 .9/361الطبري م خادول (2)

 .5/321؛ ابن األثير   الكامة  9/347الطبري م خادول (3)
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بدددن كثيدددر وء خع دددى . وإما أ دددكة عليدددا فددداكتا بدددى مادددر"
(1)

و "فدددي  

ن لسددليما  أمددرا  وقدمددى فددر جميددع مددا خدددبرو  " خع ددي
(2)

وقددد قددا  أبددو  

مسددلم لسددليما  ابددن كثير "أحسددن بددر الظددن فألنددا أطددوا لددا مددن ومياددا 

"
(3)

  . 

وعادددما أسدداد  قيددا   التاظدديم السياسددر للعباسدديين فددر خراسددا  الددال       

علدال العدرب فدر نشدر  التأكيددبةدرود   أبر مسلم أوجاح اإلمداا إبدراهيم

 اإلمدددااع التاظددديم السياسدددر للعباسددديين م وممدددا جددداع فدددر وجدددية وخوسدددي

عبددد الددرحمن انظددر الددال هددرا ال ددر مددن الدديمن  مسددلم م وددا ألبددر إبددراهيم

اء باددم  األمددرم فددا  هللا ء وددتم  هددرا  أظاددرهمم واسددكن بددين  فددألنمام
(4)

 

وفر دسالة اخرى وقو  " واما قدمل مرو فاحلدة فدر اهدة الديمن وخدالا 

ةر م وخر ن يبا من ثقافتام "مدبيعة وخوم 
(5)

 

كمدددا حدددرد اءمددداا ابدددراهيم ان ددداد العباسددديين م عبدددر دسدددائة مختلفدددة 

حركة ماما كاندلمء  الوقدل لدم و دنم  ةواوجاهم بعدا اء تراس فر او

واةم الياا العباسيين. لم وعادما اعلن  ود بن علر خمر ح فر الكوفة
(6)

 

العباسددية خاتشددر بشددكة   لدددعوو  الدددعا  العباسدديين م اخددر  اونتيجددة لجادد

ا ندداقش مجلددس الاقبدداع خطبددة اعددي  الثددود  وخسددمية واسددع وءجددة هددر

م وخم طدرح عدد  اداع بادرا الشدا م ا  خ لح لتفجيرها المدواة التر ومكن

فقددا  قسددم م ا  افةددة مكددا  للثددود  هددو ماطقددة خددواد ا " فاناددا بددي  

ح م وكددو  قددد عسددكر أليادداا  ورسددة  فددإلالماقطعددة عددن ن ددر بددن سددياد م 

" واقتدرح  وأخياداقوى علال مدن ووكثر جمعاا م فا فيأخونا أخوانااخسامع باا 
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م وبلدل " ثد متوسدطة بدين " مدرو  ألنادااءخر من الاقباع " مرو الدروم " 

م  أخواناددا" مددرو الشدداهجا  "." ء  باددا خلقددا كثيددرا مددن  آخددرو اقتددرح 

فدر ايرهدا  وقدوى نداأمر.... ومتال وقدوى بادا  أمرحوباا السلطا  قد وهن 

. "
 (1)

بددن كثيددر الخناعددر قددائي " ا  قوخاددا وقددد اوددد هددرا الددراي سددليما    

باا اعظم وعدونا اضعا " 
(2)

ما ود طل دة بدن  دود  م  أبووقد وافقى 

 فأدسددةوهكددرا اخفدد  علددال ا  خكددو  مددرو فددر المكددا  المفةددة للثددود  

ل الم دد  م واءلتقداع فدر مدرو فدر الوقد مدعللتج أخبداعامالدعا  من وخبر 

ا926هـم  047من عيد الفطر من ساة اءو  وهو اليوا 
(3)

   

مسدددلم الادددا  بدددالمجتمع فدددر قرودددة )سدددفيرنه( قرودددة سدددليما   أبدددو وأمدددر

بقدداع أي لاددم اللددواع ) الظددة  أدسددةقددد  إبددراهيم األمددااالخناعددر م وكددا  

والراوددة ) السدد اب م أي عالميددة التاظدديم ( مددع ( األد ظددة التاظدديم فددر 

َ َعلَدال نَُ دِرِهُم  اع فياا "دسالة ج دوا َوإِ َّ هللاَّ أ ِمَ  لِلَّدِروَن و قَداخَل وَ  بِدأَنَّا ُم ظ لِم 

" لَقَِدور  
(4)

 . 

ا الدددال قرودددة  926هدددـ / 047ثددم انتقدددة أبدددو مسدددلم فدددر أواخدددر سددداة 

"ماخوا "
(5)

ءنى ءحدظ ا  سدليما  بدن كثيدر الخناعدر حجدر عثدر  فدر  

ابدو مسدلم سدليما  بدن كثيدر ا  و دلر طروقى . ولما حة عيد الفطدر امدر 

بددى وباءخبدداا م ون ددب لددى مابددرا  فددر المعسددكر م وامددرح ا  وبدددأ ال ددي  

قبددة الخطددة بييددر اما  وء اقامددة م حسددب خعليمددا  اءمدداا . وكانددل باددو 

ثم ال ي  باءقامدة ك دي  ودوا الجمعدة . لكدر امية خبدأ بالخطبة واءما  

ين . ولكدددر وظادددر الفكدددر  اءسددديمية وبدددد  مدددا كدددا   دددائعا  عادددد اءمدددوو
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بالرجوا الال الساة اءجدلية م حتدال وقةدر علدال بدعدة اءمدووين بوضدع 

الخطبة قبة ال ي  
(1)

. 

وادسة ابو مسلم دسالة الال ن ر بدن سدياد . بددأ بادا بافسدى م دردا  

وماردا  . و اعيدا  لدى بدا  وطيعدى بالددخو  فدر امدرح م فكدا  جدواب ن در 

م جيشدا  بقيدا   مدولال لدى اسدمى ونودد . احتقدادا  ءمدر ا  وجى الال ابر مسدل

ابددر مسددلم . وا ددعادا لددى بانددى ء و ددلح لقتالددى اء مددولال . وكانددل نتيجددة 

م واسر ونود . بعد ا  جرح م فدامر ابدو مسدلم مسلم المعركة انت اد ابر 

بمداواخدى حتدال وشدفال م ثدم خيدرح فدر ا  وددخة فدر طاعتدى م او ا  ورجدع 

الدال ن در م فا دترط عليدى ابدو مسدلم م ف بر الرجدوا الال ن ر بن سياد 

وا  وقددو   ا  وعطددر عاددد هللا وميثاقددى اء و ددادبام م وء وكددرب علدديام م

بالددون وال دي  م فجداع ونودد الدال ن در  ما دأى من جيحام وخمسدكام

بن سياد م بما فعلى ابو مسلم م ولربما اخخدرح ابدو مسدلم  عاودة لدى وءمدرح  

دقى الادا  فقدا  لدى ن در   "ءمرحبدا  بدا م وهللا مدا ءنى قائد جديش وو د

ظاال استبقاس القوا اء ليتخرونا حجة علياا م  فقدا  ونودد   وهللا هدو مدا 

ظاادددل وقدددد اسدددت لفونر اء اكدددرب علددديام م وأندددا أقدددو    أنادددم و دددلو  

هللا م وودركر  هللا كثيدرا  م  باما  واقامة م ووتلدو  كتدابال ي  لمواقيتاا 

لرضا من ا  دسو  هللا )ص( ومدا احسدب امدرهم اء سديعلو م وودعو  ل

 "ولددوء انددا مددوءي اعتقتاددر مددن الددرم مددا دجعددل اليددا وء قمددل معاددم

(2)
. 

ممددا خقدددا وبدددو ا  ابددا مسددلم حدداو  جاددد اءمكددا  ا  وفاددد مددناعم 

خ ومة اءمووين من ا  حركتى هر ضدد الددون اءسديمر م وا  اخباعدى 

ون اءسدديمر وخددادجين عليددى . وقددد اخخددر  ائر الدددعايددر متمسددكين بشدد

الثددود  العباسددية اللددو  اءسددو   ددعادا  لاددا فقددد اعلددن اءمدداا ابددراهيم هددرا 
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اللو  " فامرهم باظاداد الددعو  والتسدوود "
(1)

وفدر مااسدبة اخدرى عبدر  

اهيم عددن اهميددة السددوا  فقددا    "والسددوا  وددا أبددا ها ددم لباسدداا رابدداءمدداا 

ننددا م وهددو جاددد اودددنا هللا بددى فعلدديكم بالسددوا  ولبددا  ان ددادنا م وفيددى ع

فليكن لباسكم " 
(2). 

اختيددداد اللدددو  اءسدددو   دددعادا للعباسددديين م فيدددروى ا   امدددا سدددبب

الرسددو  م مددد )ص( "كانددل لددى داوددة سددو اع مددن جددوا اسددو  مربعددة 

م وكددا  و ملاددا فددر حروبددى مددع دسددم فياددا هددي  ابدديذ خدددعال العقدداب 

الكفدداد" 
(3) 

راوددة العقدداب م وكددا  قددداح عبددد المطلددب .والعددرب خسددمال ال

حين خخاجم مع قروش علال الكان الري وجددح عادد حفدر بئدر  مدنا كدا  

اسو 
(4)

ولربما هرا جعة بار ها دم وتيمادو  بالسدوا  . وقدد أمدر إبدراهيم  

اإلماا أخباعى باءن راا جوب خراسا  م واخخدام السدوا  لباسدا وخسدو  

م قدددد اخخدددر بالةدددد مدددن  دددعاد  الراودددا  م ووبددددو ا  هدددرا اللدددو  أوةدددا

األمووين م وهو البيا  
(5)

. 

لقددد كددا  الوضددع الددداخلر فددر خراسددا  ميئمددا  ءبددر مسددلم ء  وبدددأ 

حسدب عملياخى العسكروة وحداو  ابدو مسدلم اسدتمالى اليمدانيين الدال جانبدى 

خعليما  اءمداا العباسدر م و حدر حملدة عسدكروة ادسدالاا اليدى ن در بدن 

علدر بدن جددوع الكرمدانر دسدالة جداع فيادا   "امدا  سياد م كما ادسة الدال

خددأنا مددن م ددال ة ن ددر م وقددد قتددة بدداءمس ابدداس وجددلبى م ماكاددل 

احسبا خجتمع مع ن ر بن سياد فر مسجد خ ليا  فيى"
(6). 
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 ودا  فددر جلددب علددر الكرمددانر الددال  كمددا ولعددب سددليما  بددن كثيددر

جانب العباسيين 
(1)

 . 

أبدو مسدلم الدال قرودة مداخوا   ا دجدع  929هدـ /031وفر أوائة ساة 

مدددع أخباعدددى العباسددديين م خادكدددا المتادددا عين وحددددهم ماتظدددرا الفرجدددة 

ضدددعفل ب دددروبام مدددع المااسدددبة ليددداقذ علددديام بعدددد ا  خكدددو  قدددواهم 

الكرمدانر ن در  ا حاجدر علدر 929هدـ / 031نفس السداة بعةام وفر 

 بددن سددياد فددر مددرو م فتقدددا ابددو مسددلم الددال مددرو م واسددتطاا ا  وفددر  

دا خددى علددال الطددرفين م باوقدداا القتددا  م ثددم هددرب ن ددر بددن سددياد مددن إ

المدواددة م وخ ددالا ابددو مسددلم مددع علددر الكرمددانر . ولددم خفلددح م دداوء  

ن ر بن سياد م ءسدتعا   مدرو م لدرا فقدد ادسدة الدال الخليفدة مدروا  بدن 

 فر ادسا  الجيوش لى مع ق يد  جاع فياا   م مد وست ثى 

 ـــر          ووو ا ا  وكو  لى ضراا ادى بين الرما  وميذ جم

 فا  الااد بالعو وـــن خركـــــال            وا  ال رب مبدؤها كــيا

 اقو  من التعجب ليل  عري            أأوقاظ امية اا نيــــــــــــاا 

 وبدء  من ا  ورسة الخليفة مروا  بن م مد الجيش لى كتب اليى   

 

 احفظ ناحيتك نجدك
(2)

   

ابدددو مسدددلم مدوادددة مدددرو م اخدددر البيعدددة علدددال الجادددد وبعدددد ا   خدددة 

الاا مية ون  البيعة هو " اباوعكم علدال كتداب هللا عدن وجدة وسداة نبيدى 

)ص( والطاعدددة للرضدددا مدددن اهدددة بيدددل دسدددو  هللا )ص( م وعلدددال ا  

خسألوا د قدا  م وء طعمدا  حتدال وبدداكم بدى وءخكدم م وا  كدا  عددو احددكم 

اء بامر وءخكم " خ ل قدمى في خايجوح
(3) 
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لاا ا  الكتما  ما  ا  مستمرا  علال الرام مدن اعدي  الثدود  ووتبين 

العباسددية وخاجددة كتمددا  اسددم اءمدداا المبدداوع لددى م لكددر ء واكشددا اءمددر 

ووقتلى اءمووين فةي عن حد  الجديش علدال السدمع والطاعدة م والتأكيدد 

 علال السير علال الكتاب والساة .

 

  -سلح بين االمويين والعباسيين :بدء الصراع الم
 

 خددو  ابددو مسددلم مدواددة مددرو م عددين ق طبددة بددن  ددبيب الطددائر  بعددد

قائدا للجيوش العباسية م حسبما جاع  بدى اوامدر ابدراهيم اءمداا م ثدم بددأ 

ابدددو مسدددلم بم ادبدددة  ددديبا  ال دددرودي م الدددري دفدددذ المباوعدددة ليمددداا 

العباسر فاستطاا ا  ودحرهم ووشتل  ملام 
(1)

 . 

ا م ادسدددة ن دددر بدددن سدددياد جيشدددا   929هدددـ / 031وفدددر اواخدددر سددداة 

لم ادبددة العباسدديين م فاندددحر الجدديش اءمددوي م وخددرس ن ددر بددن سددياد 

مدواة نيسابود فدخلاا الجيش العباسر م واخخدر  قاعدد  ومقدرا للعمليدا  

العسكروة للجيش العباسر .
(2)

كما خم الدتخل  مدن  عمداع اليمانيدة علدر  

عثمدا  ابدر  اؤ  وقدد كدا  ابدو مسدلم قدد طلدب مدن علدر  الكرمانر واخيى

وكسددداع الكرمدددانر "ا  وسدددمال لدددى خاجدددتى ليدددوليام وودددأمر لادددم بجدددوائن 

وبددرلا اخددر  ختوضددح اهددداا ابددر مسددلم  "فسددماهم لددى فقددتلام جميعددا  

الشددعوبية للددتخل  مددن النعمدداع العددرب البدداد ون بعددد ا  ا ى الت ددالا 

لدال المقاومدة الرئيسدية لا در بدن معام الال اليدر  الماشدو  بالقةداع ع

  سياد. 
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اثددر هددرح اءنت ددادا  التددر أحر خاددا الجيددوش العباسددية م انسدد ب ن ددر 

بن سدياد اربدا خادكدا وءودة خراسدا  للعباسديين م فقداا ابدو مسدلم بتعيدين 

العما  علياا 
(1)

 . 

ونتيجة لما وجة اليى حا  ن ر بن سياد فر خراسدا  اضدطر ابدن 

جاد باداع علدال خوجيادا  الخليفدة اءمدوي مدروا  بدن هبير  الال أمدا ح بال

م مددد فادسددة نباخددى بددن حاظلددة الكيبددر علددال دا  حملددة الددال جرجددا  م 

القائد لم وتعاو  مع ن ر ابن سيادم بدة سداد بمفدر ح م فدالت م اء ا  هرا 

الري اسدتطاا  حدر هدرح ال ملدة م وقتدة قائددها فدر معى ق طبة بن  بيب 

 929هـ / 031ساة  ةمي ال ج
(2)

وبعدد فشدة هدرح ال ملدة انسد ب ن در  

ا وممدا وجددد مكدرح  921هـ / 030الال الري م حي  مر  وخوفر ساة 

ا  العدددرام اخدددر ويلدددر باءضدددطرابا  ضدددد اءمدددووين م اثاددداع الثدددود  

العباسية فر خراسا  م وكا  هرا بفعدة الددعا  العباسديين الموجدو ون فدر 

سدا  اودة نجددا  الدال ن در العرام ب ي  اجبروا بن هبير  علدال عددا اد

بن سياد 
(3). 

ال سددن بددالجيش العباسددر اربددا م ق طبددة بددن  ددبيب واباددى وخوجددى 

واخةددع المددد  الواحددد  خلددو اءخددرى م فاخةددع الددري وهمدددا  ونااونددد 

ومدددنا اخددرى فددر مقاطعددة الجبددا  م فاجددبح باددرا الطرودد  الددال العددرام 

م ادسدة ق طبدة ابادة مفتوحا م وممادا ء  ختقدا فيى الجيوش العباسية م ثد

ال سن علال مقدمتى الال العدرام م امدا بدن هبيدر  فقدد خقددا  درقا وعسدكر 

فر جلوءع مولكن ق طبة استطاا بماادخدى ا  وتجادب جديش بدن هبيدر  م 

ثم عبدر نادر  جلدة متجادا  اربدا  ن دو الكوفدة م فتبعدى بدن هبيدر  م وسدادا 

                                                 

 .313-314م   5/311 ؛ ابن اءثير   الكامة 319-9/319الطبري   خادول (1)

 .311-5/319؛ ابن اءثير   الكامة  214-9/210الطبري   خادول (2)

 .316- 5/375ابن اءثير   الكامة (3)
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ية م وعسدكر حتال وجي الفرا  م فعسكر ابن هبيدر  علدال الةدفة الشدرق

ق طبة علال الةفة اليربية لاار الفرا  
(1)

 . 

ا عبددر ق طبددة ناددر الفددرا  مددع  927هددـ /034م ددرا  1وفددر ليلددة 

فرقددة مددن الجاددد م فادداجموا جدديش ابددن هبيددر  م فانسدد ب بددن هبيددر  علددال 

اثرها الال واسدل وخ  دن بادا . امدا ق طبدة فقدد خدوفر فدر هدرح المعركدة 

اروقددا  فددر ناددر الفددرا  ثددم عددين  فددر ظددروا اامةددة م ووبدددو انددى مددا 

ال سدددن بدددن ق طبدددة م دددة ابيدددى قائددددا للجددديش العباسدددر م فددددخة الكوفدددة 

الددال أبددر سددلمة  األمددرا . وسددلم  927هددـ / 034م ددرا  00مات ددرا  وددوا 

الخي  الري  عر بو ور ا  م مد 
(2)

. 

أمددا اإلمدداا العباسددر إبددراهيم فقددد اكتشددا الخليفددة مددروا  بددن م مددد 

ى عن طرو  دسالة مرسلة من اءمداا ابدراهيم الدال ابدر اسمى وم ة إقامت

فقدبذ عليدى وسدجاى فدر حدرا  حيد  خدوفر م ا. 921هدـ/030مسلم ساة 

وماام من وقو  انى سقال سما فما  م او هدا عليى جداد فما  فيى 
(3)

. 

ا  وقددبذ علددال ابددراهيم اءمدداا عاددد الددال اخيددى ابددر العبددا   وقبددة

العبدا  باهلدى الدال كوفدة م فسداد ابدو واوجاح بالرحية باهلدى خفيدة الدال ال

ابقددداعهم   اابدددو سدددلمة الخدددي  بقدومدددى فدددانكر ملدددا واد الكوفدددة م واخبدددر

خداد  الكوفدة م اء ا  العباسديين افامدوح ا  بقداعهم خداد  الكوفدة خطدر 

عيد سددعلدديام م فسددمح لاددم بدددخو  المدنيددة م وانددنلام فددر  اد الوليددد بددن 

  ن وا  من  ارونالجما  مولال ابن ها م م وكتم امرهم 
(4)

. 

                                                 

؛ ابن كثير م اسماعية بن عمر   البداودة والاااودة م  214- 5/376ابن اءثير   الكامة (1)

 . 37- 31/  01ا م  0734مطبعة السعا   القاهر  

 .212-5/213  الكامة  ابن اءثير(2)

 .244م5/365؛ ابن اءثير   الكامة 376- 319مجاو    اخباد العبا  ص (3)

 .49؛ العبا ي   فر التادول ص 212مجاو    اخباد العبا  ص(4)
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خدود دواوة مفا ها ا  ابدا سدلمة الخدي  ادا  نقدة الخيفدة الدال  وهاا

 العلووين 
(1)

الدال جعفدر بدن م مدد ال دا م فداحرم  فأدسدة عدد  دسدائة 

كتداب ابدر سدلمة  و  ا  وقددرأح م ودسدالة الدال عبدددهللا بدن ال سدن م فقبددة 

اوددة عيقددة  كتدداب ابددر سددلمة ف ددردح جعفددر ال ددا م وبددين لددى عدددا وجددو 

بياى وبين الجيش العباسر الري  خة العدرام م كمدا ادسدة دسدالة اخدرى 

الال عمدر بدن علدر بدن ال سدين . وظدة ابدو سدلمة هدو الم درا ليمدود 

ومسيطرا  علال كدة  درع م وقدد ادخداب الجديش الخراسدانر بدامرح فطلدب 

  ا  وظار اءماا الري  عوا اليى
(2). 

ابدر العبدا  م فدرهب اليدى وباوعدى احد اءخباا م ة اقامدة  ثم اكتشا

اقامدة ابدر العبدا  م فعلدم م ودجع واخبر بقية الددعا  والرؤسداع م بم دة 

الجميددع ا  ابددا سددلمة هددو المسددؤو  عددن اخفدداع خبددر امددامام فيمددوح م 

فاعترد وباوع 
(3)

 . 

وفددر اليددوا التددالر خددر  ابددو العبددا  الددال المسددجد الجددامع بالكوفددة 

االا بووع البيعة العامة فدر المسدجد الجدامع خ يل بى ثلة من ال ر  ؛ وه

ا927هـ/034دبيع اءو  ساة  03فر 
(4)

 . 

 

 

 

 

 

                                                 

 . 201- 5/217. ابن اءثير   الكامة  227م  221م  9/243الطبري   خادول (1)

ول اليعقددوبر المطبعددة ال يددوددة الاجددا اليعقددوبر ماحمددد بددن وعقددوب بددن جعفددر   خدداد(2)

  المسدعو ي   ابدو ال سدن علدر بدن ال سدن   مدرو   3/17ا. 0792هـ / 4372اء را 

ا بيدرو  لبادا  0765هدـ/0315 0الرهب ولمعا  الجوهر  اد اءندلس للطباعة والاشر ط

  ابدددن  6/69ا م 0706مالمقدددد  م مطادددر بدددن طددداهر   البددددع والتدددادول بدددادوس 3/461

 .04/93م 0414  مخطوط التركر  مكتبة الدداسا  العليا جامعة بيدا  دقم  حمدو 

 .9/242الطبري   خادول (3)

 .231-247م  9/242الطبري   خادول (4)
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 نشاط الدعو  العباسية وخاظيماخاا السروة 

لم وكن سقوط الدولة اءمووة وقياا  ولدة بادر العبدا  مجدر  خيييدر  

فر اءسر  ال اكمدةم وانمدا وشدكة فدر حقيقدة اءمدر ثدود  جردودة حاسدمة 

فددر خددادول اءسدديا علددال الاظدداا القدددومم خ ققددل بفةددة  عددو  وخاظدديم 

اءنتشددداد. وعبدددرا  علدددال حدددد قدددو  المدددؤدن  ثدددودوين نددداج ين واسدددعر

عددن سددخل عااجددر هامددة  Bernard Lewisاءنجليددني برندداد  لددووس 

من اءمدة العربيدة اءسديمية علدال ال كدم اءمدويم وعدن دابدة مشدتركة 

فددر اسددقاط الاظدداا القددائم
(1)

م ولدديس هادداس أي مجددا  للشددا فددر ا  الدددعو  

فددر ال سددبا  خمثددة  العباسددية بمددا أجددابتى مددن نجدداح خجدداو  كددة خقدددور

براعة ء حدو  لاا فر التاظيم العقائديم وخخطيطدا   قيقدا  ء نظيدر لدى فدر 

قواعدددهام كمددا أنددى ء بددد لاددرح الدددعو  مددن  عدديم  وإدسدداعوضددع أسسدداا 

دوحدددر ودددافل فيادددا ووقو هدددا وورعاهدددام وعقدددو  مفكدددر  خخطدددل بدقدددة 

ال هدرا والمشاوعة حتدال وتدوفر لادا أسدباب الاجداح. وعلد األن ادوخجترب 

نوعدا  مدن التاظديم السدري الم كدم الدري وكفدة للددعا   األمرالا و استلنا 

أ  وقومددوا بماددامام الخطيددر   و  أ  ختعددر  لاددم السددلطا  ال اكمددةم 

للدددعوى أ  خسددتمر فددر طرودد  الاةددا  حتددال الا ددر. ولددم  وايددئوالددري 

ب آ  نمي بدع اسم ختمين بىم إم كانل خرخكدن علدال حد وكن للدعوى با ئ

م وهدو حدنب الاا دمية األموودةالمعادضدة للدولدة  األحدنابأقدوى  البيل

                                                 
 مااد اها،اادع ااادر   بماارع دبافاا  بياالب    111برناادرل ياا الع بيفاارل اااخ بي اادرا ع   (1)

  مد اها،د. 962بيفبدسا ع ربجع بيفصل بيثدنخ  بيخد م ع  
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علدال السدواع -الري وةم علووين وعباسديين
(1)

وأن دادهم مدن المدوالر  -

دضددة االعجددم الددرون آثددروا اءنةددماا إليددى  و  ايددرح مددن اءحددناب المع

اءخدددرى. وقدددد خعدددر  الشددديعة العلدددووين علدددال مختلدددا فدددرقام لتاكيدددة 

اب ال دد  الشددرعر فددر الخيفددةم كمددا أستشدداد ين باعتبددادهم أجدد واءمددو

مددن أئمددتام مددن خددر  وطالددب باددرا ال دد 
(2)

. وماددر طليعددة القددر  الثددانر 

للاجر  حمة العباسيو  لواع المطالبة بالخيفة بددء  مدن العلدووينم فكيدا 

أنتقلل اءمامة من الشيعة العلدووين أجد اب ال د  الشدرعر فدر الخيفدة 

بددا  عددم الابددر  ومددا هددر الظددروا التددر ودمددن بيددل الابددر إلددال باددر الع

جددداحبل هدددرا الت دددو   بعدددد أ  استشددداد ال سدددين فدددر كدددربيعم انتشدددر 

التشيع فر أن اع الدولة العربيةم ونا ى فرو  الشيعة بعلدر  ودن العابددون 

بددن ال سددين بددن علددر إمامددا م وعددرا هددؤءع بالشدديعة اإلماميددةم بيامددا قدداا 

 وقفددر وقائددد حرسددى أبددو عمددرفرودد  آخددر وتنعمددى المختدداد بددن عبيددد الث

كيسددا  )وكددا  مددن مددوالر الفددر (م بالدددعوى لم مددد بددن علددر بددن أبددر 

بن ال افيددة )مددن خولدة باددل قدديس بدن جعفددر ال افددر( اطالدب المعددروا بد

                                                 
يم افصح بيفبدسا ن بن مددمف،م اخ بيخالا  ع جم، ر بيمساهمان اادن اارن بن ببناد   (1)

بهااخ باان طبااخ ددياال ماان اددماا  بنااذ بيرساا ل بف بياااان هااا ب بدنفساا،م  بس  اا،ل ب ااااخ 
 سبال بيا  هم رمز باذ بينبخ  بصادل بيا  بي ربخ اخ بيخالا .

هاااع بناالمد خاار   ياا  61ااارم ساان  بس  اا،ل باماادم بياسااان باان بهااخ اااخ اااربال  اااخ م (2)
هاا 199بيا ا   هبا  يلب   بهل بيفرب   بس  ،ل زان بيفدبالان بان بهاخ زاان بيفدبالان سان  

ع 1بناالمد خاار  بهاا  باماا اان اااخ بيا ااا  مدديباادس بديخالااا  )بيمسااف ل  ماار   بياااهلع  
(  بس  اااا،ل ببناااان ااااااا  باااان زااااال اااااخ ساااان  946ع  5ع بباااان باثااااارع  902-902 
ع ببااااان 919ع  1نااااالمد بساااا نار مد ااااامل بيناااادل مااااان بيجاااا ر )بيمساااااف ل ع  هااااا ب195

  مد اها،د(. 654ع ببل بيفزاز سديمع  درا  بيل ي  بيفربا ع  929ع  5باثارع  
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ومؤلفا  فرقة من اي  الشديعة نسدبل إليدى مدر  وعرفدل بالمختادودة والدال 

جدداحب  ددرطتى وحرسددى مددر  ثانيددة وعرفددل بالكيسددانية
(1)

أبددن  م والددال

بددن م مددد بددن ال افيددة مددر  ثالثددة وعرفددل بالاا ددمية. ولمددا  ها ددم عبدددهللا

خدوفر م مدد بدن ال افيدة الدري كدا  ونهدد فدر الخيفدة لافسدىم وبداوع عبدد 

الملدا بددن مددروا  علدال أثددر انتاائددى مدن القةدداع علددال حركدة ابددن النبيددر 

 والري خبرأ من اآلداع الخطير  التر ندا ى بادا كيسدا م ومدا خةدماتى مدن

أباطيددة ما  لددو   ددعوبر
(2)

م ولمددا خددوفر أبددن ال افيددة أضددطربل أفكدداد 

الشيعة وخعد   فرقام  ففرقة استمر  علدال وءئادا ألبدن ال افيدة وقالدل 

بييبتى ودجعتدىم وفرقدة ندا   بإمامدة أبادى ابدر ها دم عبدد هللام باءضدافة 

 إلال فرقة اءمامية التدر سدب  ا  خ ددثاا عاادا وفدر هدرح اآلوندة أقداا علدر

ابددن عبددد هللا بددن عبددا  واباددى م مددد بال ميمددة التددر كددا  الوليددد بددن عبددد 

الملا قدد أقطعدى أواهدام وندن  عاددح بادا ابدو ها دم عبدد هللا بدن م مدد بدن 

 ال افية عادما اخة ل لدى الاواودا السديئة التدر وةدمرها سدليما  بدن عبدد

  ون العابددون بدن ال سدين فدر المدوادة الملا ن وحم وحد  ا  خوفر علر

هدـ وقدد خدرس مدن اءباداع ولددون فدر مطلدع  دباباما همدا 72فر أو  سداة 

م مد الباقر و وددم ولدم ومدذ علدال ملدا خمدس سداوا  حتدال خدوفر ابدو 

هددـم مددن سددم سددقيى عاددد 77ها ددم عبددد هللا بددن م مددد بددن ال افيددة فددر سدداة 
                                                 

 .126ع  1224بي ،رس دنخع بيمهل  بينالع بيقدهر ع  (1)
اهااال بيااسااادنا   يااا  بيقااا ل بااانن ياااال صااادهر باااددنع  ياااال  اااخ  ر    ياااال  نزاااال  (2)
 ال  قل سدبل ق ي،م بديبددناا  بها   سارل اثاار مان بيفقدرال ساار باساالما   يا  طربر،ام  ن

اقااال قااادي ب ب ندسااا  بار ب   بديرجفااا  ط  رجفااا  بامااادم بفااال م  ااانع  ي،ااااب زبمااا ب بفااال  ااااد  
ماماال باان بيانفااا  بنناان اهاال  ياا  مقاارن اااخ بيساامد   بناان ساااف ل. )ربجااع  بيمج مااع بيفربااخ 

 (.96 مندهه  بي ف با ع  
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عو خى من الشاام وضع عليى سليما  بن عبدد الملدا مدن سدقاح لدى خخل دا  

س فيى من العلم الواسع والركاع المتقدد والاشداط الوافر.فلمدا ماى بعد أ  لم

أحس ابو ها م بدنو أجلى عا  إلال م مد بدن علدر بدن عبدد هللا بدن عبدا  

وهدددو بال ميمدددةم "فعدددرا حالدددى وأعلمدددى ا  الخيفدددة جدددائر  إلدددال ولددددح 

وأعلمى كيا و داعم ثدم مدا  عاددح
(1)

". وكدا  أبدو ها دم قدد أبلدغ  ديعتى 

لعددرام عاددد خددر  هم إليددى ا  اءمددر جددائر إلددال ولددد مددن أهددة خراسددا  وا

م مد بن علرم وأمرهم بق دح بعدحم والظاهر ا  ابدا ها دم عاددما أحدس 

بالسم وسري فر جسدحم وأ دس  نو أجلىم قد أمد م مد بدن علدر بدن عبدد 

هللا بدددن عبدددا  بأسدددماع  عدددا  الشددديعة فدددر الكوفدددة التدددر كاندددل المركدددن 

رام وخراسدا م أو اندى سدلمى كتبدا  وبعثادا الرئيسر للدعو  الشيعية فر العد

إلال هؤءع الدعا  خوكيدا  لوجيتىم وكا  معظم هدؤءع الددعا  مدن أجدو  

فادسددية
(2)

م وعلددال أسددا  هددرح الوجدديةم ود  م مددد بددن علددر العباسددر 

حدد  الكيسددانية فددر اإلمامددة فمددا كددا  ابددو ها ددم ا  ومددو  حتددال ق دددح 

دأوا فدر نشدر الددعو  لم مدد الشيعة وباوعوحم ثم عدا وا إلدال مراكدنهم وبد

بن علر العباسدر عدن طرود م الددعا . وودر  بعدذ المدؤدخين الم ددثين 

علال هرح الرواوة التر خفسر كيفية خاا   ابر ها دم عدن حقدى فدر الخيفدة 

إلددال م مددد بددن علددر العباسدددرم ووسددتادو  فددر د هددم علددال ا  الددددعو  

و للرضدا مدن آ  العباسية  قل طروقاا بعد ملا باسم الددعو  آل  البيدل أ

م مدددد )أي الدددري ورضدددونى مدددن آ  الابدددر( خمووادددا  علدددال الشددديعة بوجدددى 

                                                 
 .44ع  5ببن باثارع   (1)
 .54ع  1261ندهه  بي ف با ع بيقدهر  مام طامل بيفل  ع بيمج مع بيفربخ  بربه (2)
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خدداص ممددا وسددقل دواوددة الوجدديةم فلددو ا  اإلمامددة انتقلددل حقددا  مددن باددر 

ها م إلال م مد بن علر لكا  قد جرح برلام ولكدن الددعو  وجادل آل  

العبددا  فددر ملددا ال ددينم ووسددتادو  كددرلا فددر د هددم علددال ا  العباسدديين 

أ  اسدتأثروا بالخيفدة العباسديةم عمددوا إلدال خددعيم مدوقفام مدن امداا  بعدد

 عدداوي الشدديعةم فاسددتادوا إلددال ا  حدد  الوداثددة فددر التشددروع اءسدديمر 

وتدديح لاددم وداثددة الابددرم أل  التشددروع وقدددا العددم فددر الميددرا  علددال ابددن 

البالم وا  العباسيين باعتبادهم من نسة العبا  وكا  ما ودنا  حيدا  بعدد 

أولددال بالخيفددة مددن نسددة فاطمددة باددل  -خيفددة عثمددا  حتددال ا  الابددروفدد

دسو  هللا
(1)

الكيسدانيةم انةموا إلال الشديعة ن المرجح ا  العباسيين مم و

وا بالاا ددميةوخسددم
(2)

م سددتادا  لمطددامعام وخموواددا  علددال الفددرم الشدديعية 

اءخرى بأنام ودعو  آ  البيدل أو للرضدا مدن آ  البيدلم كدا  م مدد بدن 

عباسر  خ ية مستاير  خميدن  بالدركاع ال دا  والاشداط واءخدنا  علر ال

                                                 
ب رل بباان باثااار ناا  ا اادل  ج،اان بباا  جففاار بيمنصاا ر  ياا  ماماال بياانفل بيزاااا  رلبس  (1)

ل بهغناخ به  ا دب ع  قال جاد  ااخ جمها  ماد جاد  ااان  بسام بف بيارامن بياراام. طماد بفال اقا
االمااو  قاارطذ ا دبااو اااخاب جاال اخاارو بقربباا  بينسااد  ي هاال باان بيجفااد   بيغ سااد   ياام اجفاال 

   بابد ع  ا اديفصاا   با يااد    ن بف جفال بيفام طبادسع  بالط بان ااخ ابف بينسد  اديفم م
 ا دباان بهاا  بي بياال  بياالنادع  ي ااادن بخ ااادر بف ي،اان بهاا  قاالر قااربب ،ن ادنااذ  مناا  بقاارب،ن
رامد  ببصم،ن اقدسع  طمد ق ياو بنا  رسا ل بف صاه  بف بهاان  ساهم ااخن بف  فادي  اقا ل 
اخ ا دبن )مد ادن ماملبس ببد بال من رجاديام(  ياانام بنا  بامدما ع ااااث  ا رو ب،اد  يقال 
بباا و بااال  جاانع ااانخر  اددماا  ن،اادربس  مرهاا،د سااربس  لان،ااد ياااالس ااادب  بيناادل  ا بي اااخان 

بيسن  بي خ ا بخا الث اا،اد باان بيمساهمان بن بيجال بباد بام  بيخادل  بيخديا  ا  يقل جد ذ 
  مد اها،د. 512ع  5ربجع ببن باثارع   .ا رث ن

طمد نساب   يا  بباخ هد ام بان مامال بان بيانفاا    ااف ن بيمفار اان بديااسادنا  ط  نساب   (2)
  ي  هد م بن ببل مندث.
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دد ابعددا  ودجاحددة العقددة وحسددن الب ددير  وقددد أهلتددى هددرح ال ددفا  ليقدد

فددأ دس بثاقددب نظددرح ا  الدددعو  وجددب ا  ختخددر  الموقددا خقدددورا  واقعيددا  

ماطلقدددا  بعيددددا  عدددن مركدددن الخيفدددة اءموودددةم وا  ختدددوفر لادددا العااجدددر 

ل والمااهةددة للدولددة اءمووددةم كمددا أ دس أهميددة التددناا المؤوددد  آل  البيدد

ر وداعح وهدو سدتالسروة التامة ألهدافاا البعيدد  مدع اخخدام هددا قرودب خت

الرضا مدن آ  م مددم ووق دد بدى أي  دخ  مدن آ  البيدل الابدوي وتفد  

قد و ديب الددعوى مدن أخطداد لما عليى فر الوقل المااسبم  دعا  وخقية 

  اءمووة سرهام وفدر نفدس الوقدل كسدبا  ءن داد إما ما اكتشفل السلطا

جددد  مددن  دديعة فدداد  الددرون كددانوا سددواع عددن اومددا  عقائدددي داسددل أو 

بدددافع مددن الشددعود القددومر للعلددووين
(1)

م و وددا   فددر خعميددة اءمددر علددال 

العلووين واءمووينم وخجابا  إلثاد  الشدباا  فدر نواوداح ال قيقيدةم واختداد 

الكوفددة وخراسددا  مراكددن لدعوخددى. أمددا  –ال بتوجيددى مددن أبيددى علدد -م مددد

الكوفة فألناا قاعد  الشيعة وماد التشيع آل  البيدل مادر أ  أخخدرها اإلمداا 

علر مركنا  لدىم وأمدا خراسدا  فلبعددها عدن  مشد   اد الخيفدة اءموودة 

من جاةم وألنى أ دس أ  الخراسانيين أساة قيا   لتأويدد الددعو  العباسدية 

 هددم أكثددر أقدداليم اءسدديا اسددتعدا ا  لا ددر  الدددعو  مددن العددراقيين. وبي

وخأويدددها بسددبب عددداع أهلاددا الفددر  لألمددووين العددرب مددن جاددة ثانيددة
(2)

م 
                                                 

  ن بنااذ اساارن ازلجاارل بيثديااو بخاارماان  اا،ر باادنان بياسااان باان بهااخ ااادن قاال  ااز    (1)
  ان،ااام اجمفااا ن باااان   ع  ي،ااااب بيسااابل باااال ب برمااا  بي اااافبادسااار  بيل يااا  بيسدسااادنا  بيبدرااال

ب اارث لم بربااخ  ب اارث لم ادرساا  ع  بن ااادن ب  جاال ب اااخ هاااب بي ناااال سااباال بياا  بي سااهل 
 (.95ف با  ع   هل بيفرل  بن زبع بيسهددن من،م )بيمج مع بيفربخ  مندهه  بي 

ااادن بيفبدسااا ن ااسااب ن اساادل رل افاال بي ااافخ ط  بيفربااخ بدماا  بفاال بنا اادث ساار  (2)
لباا  ،م اامااد بفاال  افاال ن يااايو بيفاال   ي،اااب راااز ب هم،اام بهاا  بن اااا ن مفصاام بنصااادر 



 61 

ونةيا إلال ماسب  أنى أدا  أ  و را نظدر اءمدووين وأن دادهم عدن 

المركن الرئيسر لاشاطى التاظيمر وهدو ال ميمدة حيد  قداا هدو فدر حيدا  

هدـم علدال خاظديم الددعو  ولةدما  السدروة 001أبيى ثم بعد وفاخى فر سداة 

التامة للددعو  فدر خراسدا  والكوفدة دأى أ  وكدو  الطرود  الدري وسدلكى 

الدعا  فر خر  هم ما بدين خراسدا  وال ميمدة مدن الطدرم الرئيسدية التدر 

وكثدددر اسدددتخداماا حتدددال ء واكشدددا سدددر الددددعو م ولادددرا أختددداد طروددد  

ا  والاقبداع بدالتاكر فدر  ي خراسا  التجداديم وأوحدال إلدال الددع -الكوفة

التجادم ولم وسدمح ألحدد مداام أ  وت دة بال ميمدة إء عدن طرود   اعدر 

الددعا  بالكوفدة
(1)

م وختةددح أهميدة خراسددا  بالاسدبة للدددعو  العباسدية فددر 

قدددو  م مدددد بدددن علدددر العباسدددر لدعاخدددى عاددددما أدا  أ  ودددوجاام إلدددال 

الب ددددر   اءم دددداد "أما الكوفددددة وسددددوا ها فشدددديعة علددددر وولدددددح وأمددددا

وسوا ها فعثمانية خدون بالكا وخقدو  كدن عبدد هللا المقتدو  وء خكدن عبدد 

هللا القاخددةم وأمددا الجنوددر  ف رودوددة مادخددى
(2)

م وأمددا أهددة الشدداا فلدديس 

وعرفدددو  إء آ  ابدددر سدددفيا 
(3)

م وطاعدددة بادددر مدددروا  وعدددداو  داسدددخة 

وجاددة متددراكمم وأمددا مكددة والمدواددة فقددد الددب عليامددا أبددو بكددر وعمددرم 

لكن عليكم بخراسا م فدإ  هاداس العدودد الكثيدر والجلدد الظداهرم وهاداس و

                                                                                                                                            

لب  ،م من بيفرل  بيخربسدناان ب جن خد   دديب ب لبد ،م اامد بفال بق ال اال مان اا اهم 
 اخ خربسدن.بديهسدن بيفربخ 

 10ع  1252ماماال اهمااخ ماماالع بيخالااا   بيل ياا  اااخ بيفصاار بيفبدسااخع بيقاادهر ع  (1)
  مد بفلهد.

اااخ ناا  بيمقلسااخ بيب اادر   اار را  صاادلق   ببااربل ببااال  ماانبرب   مسااهم ن اااخ  (2)
 .921بخال  بينصدرن  بيمقلسخع طاسن بي قدسامع  

 دب  بنخ طما .اخ ن  بيمقلسخ  اال افرا ن سار مفد ا   جم (3)
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جددددود سدددليمةم وقلدددوب فادادددة لدددم ختقسدددماا اءهدددواعم ولدددم وتو عادددا 

الداة
(1)

جاد لام أبددا  وأجسداا ومااكدب وكواهدة وهامدا  ول دال  مم وه

و وادب
(2)

م وأجوا  هائلة وليا  فخمة خخر  مدن أجدواا ماكدر 
(3)

م 

إلدددال المشدددرم والدددال مطلدددع سدددرا  الددددنيا وم دددباح وبعدددد فدددإنر أخفددداع  

الخلدد 
(4)

م والظدداهر ا  علددر العباسددر كددا  الددرأ  المدددبر  للدددعو  فددر 

هـم التر خوفر فيادا011هـ إلال 77الفتر  
(5)

. وء  دا ا  م مدد بدن علدر 

ودوا و ا  عاخدى علددال العدرام وخراسددا م لدم وظادر لاددم أهدافدى ال قيقيددة 

ايددى  و  العلددووينم وإنمددا أظاددر أمددامام فددر اءسددتئثاد بدداءمر لافسددى ولب

سددعيى لقلددب نظدداا ال كددم اءمددوي وإعددا   ال دد  إلددال أجدد ابى الشددرعيين 

حتددال واجددرب إليددى اءن دداد والمؤودددون
(6)

م بدددلية أ  أبددا سددلمال الخددي  

بعدد أ  كشدا  ود السدروة فدر  -الري خلقب بلقب و ور آ  م مددم حداو 

وقيم خيفدة علوودة ود دح لدرلا  أ  -ال ركة قبية أعي  الخيفة العباسية

ثيثة من أئمة الشديعة هدم جعفدر ال دا م وعبدد هللا الم دذ وعمدرو بدن 

 وددن العابدددونم ولكاددى فشددة فددر ملددا
(7)

م ووددركر أبددن اءثيددر أ  م مددد بددن 

                                                 
 اخ ن  بيمقلسخ  يم    زب،د بينالع  يم اقل  اا،د بيفسدل. (1)
 اقصل بايو طن،م رجدل اف مل بها،م. (2)
افنااخ بااايو بن،اام باثاار بي ااف ل باسااالما  سااخدد  نااامرب بهاا  باماا اان  باثاارهم جاارط   (3)

 به  مندهه ،م.
 .915ع  1225ببن بيفقان بي،مابنخع مخ صر ا دل بيبهلبنع يالن  (4)
 .122ع  5ببن باثارع   (5)
 .402اه،د زنع بيل ي  بيفربا ع  رجم  بيلا  ر بيف خع   (6)
ع 9ع  1202؟  ماد اها،ادع ببان ق ابا ع بةمدما   بيسادسا ع بيقادهر ع 24بيج، ادر ع   (7)

 111. 
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ر  العبددي سدهـ الدعا  فدر اآلفدامم فوجدى مي011علر أخر ووجى مار ساة 

مدة السدرا  )وهدو أبدو إلال العرامم كما وجدى م مدد بدن خاديس وأبدا عكر

م مد ال دا م( وحيدا  العطدادم خدا  إبدراهيم أبدن سدلمة إلدال خراسدا م 

وأمرهم بالدعاع إليى وأهدة بيتدىم فلقدوا مدن لقدوا. ثدم ان درفوا بكتدب مدن 

استجاب لام إلال م مد بن علرم فددفعوها إلدال ميسدر م فبعد  بادا ميسدر  

مددد ال ددا م عبددد هللا بددن عبددا م فاختدداد ابددو م  نإلددال م مددد بددن علددر بدد

لم مد بن علر أثار عشر دجي  نقباع
(1)

م وبمقتةدال هدرا التاظديم السدري 

خو ا عد  من الدعا  فر العرام وعد  آخدر فدر خراسدا م فكدا  للعدرام 

هدـ( ثدم بكيدر بدن 015-014ثيثة  عا  علال التوالر هم  ميسدر  العبددي )

 هـ(.034-049هـ( ثم ابو سلمة الخي  )049-015ماها  )

اكدددرو  فدددر ثيددداب التجددداد أو ال دددرفيين أو المدددؤ بين ثدددم كدددانوا وت

وادسو  بين الاا   و  أ  وعرفام أحدم أمدا  عدا  خراسدا  فكدانوا سدبعة 

أولام ابو عكرمة السدرا م وولدر طبقدة الددعا  فدر المرخبدة طائفدة الاقبداع 

 04الددرون وددأخمرو  بددأمرهم ووجالددو  إمدداا الوقددلم وكددا  لكددة  اعيددة 

ووشدرفو  بعو  عدامي  وددورو  الوحددا  المتفرعدةم نقيبا م ولكة نقيب س

  فدر مختلدا اءقداليمم وكدا  الددعا  والاقبداع علال الخيوا السروة الماتشر

وتميددنو  باخيجددام الشدددود للدددعو م وخفددانيام فددر نشددرهام كمددا كددانوا 

وت فو  ببعد الاظر والقدد  علال فادم نفسديا  الادا  وخمييدن عااجدرهم 

ال  عدوخامم وبالبراعدة فدر التخفدر والتاكدرم مدع حدظ خمايدا  ءجتدرابام إلد

كبير فر الثقافة والعلوا الدوايدة والليوودةم ووعتبدر بكيدر بدن ماهدا   اعدر 

                                                 
 .54-51ع  5ببن باثارع   (1)
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 عددا  العباسدديين فددر العددرام مددن الشخ دديا  البدداد   فددر خددادول الدددعو  

العباسدديةم إم وعددو  إليددى الفةددة اءعظددم فددر خاظدديم الدددعو  السددروة فددر 

وكدددا  موسدددرا  فلدددم وةدددن بأموالدددى فدددر الافقدددة سددداة.  44العدددرام  هددداع 

علياا
(1)

م وخلفى ابو سدلمة الخدي م واسدمى حفد  بدن سدليما  الفادسدرم 

وكددا  سددم ا كرومددا ف ددي ا عالمددا باءخبدداد واء ددعاد والسددير والجددد  

والتفسير
(2)

. وورجع إلال ابر سلمة الفةة فدر قيدا   الددعو  العباسدية فدر 

  التدر سدبقل قيداا الدولدة العباسديةم العرام فدر السداوا  الخمدس اءخيدر

أمددا خراسددا  فقددد خعرضددل الدددعو  فياددا  مددن وءوددة أسددد بددن عبددد هللا 

دجدة مدن  الالقسري لم ن  دود م فعلال الرام مدن السدروة الم كمدة و د

م فاسدتقدمام وفديام ابدو 019كاد  إليى بجمع من  عا  العباسديين فدر سداة 

ى ونجدا عمداد العبدا  م عكرمة السرا م وم مد بن خايس وعامدة اجد اب

فقطددع أسددد أودددي مددن ظفددر بددى مدداام وجددلبام واقبددة عمدداد العبددا ي إلددال 

بكير بن ماهدا  فأبليدى الخبدرم فكتدب إلدال م مدد بدن علدر بدرلا
(3)

م وقددا 

هـم أوةا  فر وءوة أسدد  اعيدة بعد  بدى م مدد بدع 017إلال خراسا  ساة 

اددر العبددا  علددر العباسددر وقددا  لددى  وددا  ابددو م مددد أقدداا بمددرو و عددا لب

فأخبر بدى أسدد فتخدوا مدن جانبدى فاسدتقدمى إليدى وقتلدى وقتدة معدى عشدر  

من أهة الكوفدة
(4)

هدـ ظفدر أسدد فدر بداودة وءوتدى الثانيدة 009م وفدر سداة 

                                                 
را  بيل ياا  بيفبدسااا ع بي ااا  بيخهاار ع مادهااربذ اااخ  ااد -95ع  5بباان باثااارع   (1)

 .16ع  1252بيقدهر ع 
 .116ببن دبد دبدع   (2)
 .116ع  5ببن باثارع   (3)
 .144نفل بيمصلرع   (4)
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علدددال خراسدددا  بجماعدددة مدددن  عدددا  بادددر العبدددا م فقتدددة بعةدددام ومثدددة 

ببعةام وسجن الدبعذم وكدا  فديمن وقدع بيددح سدليما  بدن كثيدر ومالدا 

ثم وموسال بدن كعدب وءهدن بدن قدروظ وخالدد بدن إبدراهيم وطل دة بن الاي

دا بن  دود  فدأخال بادم فقدا  لدى  وافسد ... ألدم وقدة هللا خعدالال  ) َعفَدا هللاَّ  َعمَّ

( فقددا  لددى سددليما   ن ددن وهللا كمددا قددا  َسددلََا َوَمددُن َعدداَ  فَيَاددتَقِم  هللاَّ  ِمُاددى  

 الشاعر 

 الماع اعت ادىكال كالي ن ب  لو بيير الماع حلقال  رم

جدديد  وهللا العقددادب بيدددوا إنددا نددا  مددن قومددا وا  المةددروة 

دفعوا اليا هرا ألنا كاا أ دد الادا  علدال قتيبدة بدن مسدلمم فطلبدوا بثدأدهم 

فبع  بام إلدال ال دبس
(1)

ماهدا  عمداد  نم وفدر العداا التدالر وجدى بكيدر بد

 م وخسدمال بخدداشادن  مدروبن ونود إلدال خراسدا   اعيدا لبادر العبدا م ف

و عا إلال آ  البيلم فسادا إليدى الادا  وأطداعوحم ثدم ايدر ما عداهم إليدى 

وأظار  ون الخرميةم و عا إليى ودخد  فدر بعةدام نسداع بعدذ وقدا  

لام ا  ءجوا وءجي  وءحده مدؤوء ال دوا بمعادال ال دوا عدن مكدر 

اإلماا وال ي  أي الدعاع لى وال ه بمعادال الق دد إليدىم فبلدغ خبدرح أسدد 

 فظفر بىم فأالظ القو  ألسد فقطع لسانى وسمة عيايدى ثدم أمدر بن عبد هللا

بقتلىم فقتة ثم جلب بأمة
(2)

. 

ومار ملا ال ين أنقطدع م مدد بدن علدر العبدا  عدن مكاخبدة  عاخدى 

بخراسددا م إء ا  الدددعو  فددر خراسددا  لددم خ ددر  خقدددما مل وظددا إء ماددر 

                                                 
 .120116ع  5ببن باثارع   (1)

 .120ع  5ببن باثارع   (2)
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والاقبداع فدر  هدـ. وكاندل مامدة الددعا 041بن عبدد هللا فدر سداة  دأسوفا  

خراسا  خقدوا علدال خر ودد بعدذ الشدعادا  التدر وادا ي بادا العباسديو م 

كت قيدد  مبدددأ المسدداوا  الددري كانددل ختسددير وداعح ننعددا  متباواددة والددري 

أوددح جماعدة كبيدر  مدن الشدعوبيين العجدم ألندى و قد  لادم مكاسدب خادددا 

دولدددة إلدددال إحيددداع المجدددد الفادسدددر القددددوم وإ الدددة  ولدددة الجبدددابر  )أي ال

العربيددة( كمددا أودددح أخددرو  مددن العددرب
(1)

.علىددال اسددا  خسددووة المددوالر 

بددددالعرب اسددددتاا ا إلددددال مبدددددأ الفقادددداع فددددر اءجدددديح وم ادبددددة الظلددددم 

عسام كرلا طالب الدعا  بالددعو  إلدال اءجديح ووق دد بدى الددعو  توال

إلددال الكتدداب والسدداة وقددد أ   هددرح الشددعرا  إلددال ا  وددا  عددد  المؤودددون 

خراسددا  للرضددا مددن آ  م مدددم  وانتشددادها فددر بددي  فدداد  للدددعو  فددر 

 وخراسا  وخواد ا وبي  ما وداع الاار.

ا( بعدد أ  924هدـ )045ثم خوفر م مد بن علر العباسدر فدر سداة 

أوجددال باإلمامددة مددن بعدددح ءباددى إبددراهيمم وفددر عاددد إبددراهيم وبدددأ  ود 

لاةددا  جدوددد مددن خددادول الدددعو  العباسددية هددو  ود ال ددداا والعمددة وا

                                                 
بهاااا  بياااارسم ماااان بن بيثاااا ر  بيفبدسااااا  ب خاااااذ ي،ااااد  بج،اااادذ م فاااالل   رافااااذ انفساااا،د  (1)

د يااذ اا،ااد بهاا  ااال قاا ل بياالا  ر ااادر   بماار اساال ااال بيم ااامران  اافدربذ مخ هفاا  ا
هاال بياااام باماا    ا بن،ااد بب ماالذ ب جاان خااد  اااخ رط  بياالا  ر ااادر   بهااخ بيقبدراال 
بيفرباااا  بخربسااادن بي اااخ ادناااذ  اااا ن بيقااا   بيففديااا  ااااخ بيجاااا  بيخربسااادنخ )اااادر   بمااارع 

ا  ر قااال ر   ااارن بن بيفنصااار ع  ماااد اها،اااد(  ماااع بن بيااال499دبافااا  بيااالب   بيفبدساااا ع  
بيفرباااخ ااااخ خربسااادن اااادن هاااراال )زبهاااا  قااال ر ع بي اااف با   طثرهاااد باج مااادبخ  بيسادساااخع 

(  ا بن،اااد   اااال بن بيااالب   بيفبدساااا  ادناااذ ااااخ صااامام،د برباااا  61ع  0794باااار ذ 
 م سساا،د بربااخ برااا  نساال اااخ بيفاارل  هااالا،د نقاال بيخالااا  ماان ااارع بربااخ  ياا  اااارع 

 (.96بيمصلر   بربخ ىخر )نفل
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ال ربرم الري خألقل فيدى  خ ديتا  باد خدا  كدا  لامدا أعظدم األثدر فدر 

نجاح الدعو  هما  حف  بن سليما  المعدروا بدأبر سدلمة الخدي  الدري 

خددولال دئاسددة الدددعو  بعددد وفددا  بكيددر بددن ماهددا م و خ ددية ابددر مسددلم 

الخراسددانر الشدداب الميددامر الددري ورجددع إليددى الفةددة فددر قيددا   الثددود  

 هـ.034هـ إلال 047إلال الا ر فر الفتر  من  ةيالعباس

 

 عوامل نجاح الدعوة العباسية

خايأ  لدعا  العباسيين فرص الاجاح فر ب   عدوخام ونشدرها فدر 

اءفددام قبدددة خ دددطدا حربيدددا بقددوى اءمدددووينم بسدددبب التاظددديم العقائددددي 

لدعو  علال الا دو الدري  درحااح وبسدبب عوامدة اخدرى مختلفدة لالم كم 

ا  عددائم الدولددة اءمووددة فددر الددداخة والخدداد م ممددا سدداة أ   إلددال خ ددد

علددال العااجددر الثودوددة مامددة قلددب نظدداا ال كددم اءمددويم ومددن عوامددة 

 الت دا فر كيا  الدولة اءمووة ما ولر 

 أوء  انتشاد اءسيا بين الفر  

كا  ءنتشاد اءسيا فر بي  الفدر  بالسدرعة الاائلدة التدر خدم بادا 

لمسدددلمين فدددر ال ركدددا  الثودودددة التدددر قامدددل فدددر وا دددتراس الفدددر  وا

ختادودددة وحركدددة التدددوابين كمدددا كدددا  مالع دددر اءمدددوي كالنبيرودددة وال

لت الفام مع الشيعة خاجة فر أعقاب كربيع كا  لكدة ملدا أعظدم األثدر 

فددر نجدداح الثددود  العباسددية وانت ددادها فددر الاااوددةم ومددن المعددروا ا  

فددر ع ددر عبددد الملددا بدددلية  اءسدديا انتشددر انتشددادا هددائي فددر فدداد 

السياسدددة اءقت دددا وة التددددر أخدددر ال جددددا  الثقفدددر وطبقاددددا فدددر فدددداد  
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وخراسا  فقد أقتدر  انتشداد اءسديا هاداس بتاداق  واضدح فدر المدواد  

المالية للدولة اءمووة اءمدر الدري  فدع ال جدا  إلدال فدر  الجنودة علدال 

كاندل عليدىم من أسلم من الموالر وخرس الةدروبة الخدرا  علدال مثدة مدا 

كمدا اضددطر  الدولدة اءمووددة إلدال إعددا   الماداجرون مددن مسدلمر فدداد  

إلددال قددراهم
(1)

م ومقاومددة خيدداد الاجددر  إلددال ال واضددر بق ددد الكسددب مددن 

وداع اء ددتيا  بددال را وال ددااعا  التددر وددأنا العددرب اء ددتيا  باددا. 

وأ ى ملا إلال اسدتياع المسدلمين الفدر  والقدراع العدرب فقامدل حركدا  

ة كالثود  الماسوبة إلال عبد الرحمن بن م مد بدن اء دع م وكاندل ثودو

ثود  فادسية أل  معظم من  ادس فيادا كدانوا فرسدا أو ممدن حدرص مدن 

العددرب علددال خطبيدد  مبددا ئ اءسدديام والمطالبددة بتطبيدد  مبدددأ المسدداوا  

علدددال الفدددر  المسدددلمين ومسددداواخام بدددالعرب وانتادددل مرحلدددة مقاومدددة 

يمية فددر فدداد  بوفددا  ال جددا م وخبعتاددا مراحددة اءمددووين لل ركددة اءسدد

التراجدددع عدددن هدددرح السياسدددة  مدددن سدددليما  بدددن عبدددد الملدددا دابدددة فدددر 

اسة سدادوة المفعدو  فدر ياسترضاع طبقا  المسلمينم واستمر  هرح الس

خيفددة عمددر بددن عبددد العنوددنم وكددا  مددن أهدددافاا التوفيدد  بددين التيدداد 

اءسيمر وبدين الم دالح اءموودة
(2)

  ال ركدة اءسديمية لدم خلبد  م بدة ا

ا  اخخر  جود  جدودد  قوامادا الت دالا مدع الددعو  الاا دميةم وعدا   

                                                 
ا ااال بمااادل بياجاااد   ياااان  بن بيخااارب  قااال بناسااار  بن بهااال بيامااا  قااال بساااهم ب  ياقااا ب  (1)

بدامصاادر اا اال  ياا  بيبصاار   سارهااد بن ماان ااادن ياان طصاال اااخ قرااا  اهاخاار   يا،ااد اخاار  
بيندل افسار ب اجفه ب ابا ن  انادل ن ادمامالبن ااد مامالبن  جفها ب ااالر ن باان اااهب نع 

 .35ع  1  بامم  بيمه وع  دبر ع  درا

 .41ع  0766اسن مام لع بيفديم باسالمخ اخ بيفصر بيفبدسخع بيقدهر ع  (2)
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الاجر  الفادسية من الروا إلال المدد  خ قد  للماداجرون أدباحدا ضدخمة 

وأ ى ا تدا  حركدة الاجدر  وخددافعاا إلدال المدد  فدر الا دا الثدانر مدن 

ين السدداخطين فددر الع ددر اءمددوي إلددال خكددوون طبقددا  كبيددر  مددن العدداطل

 مد  خراسا  وفاد  وكانوا وقو ا هشا للثود  العباسية.

 

 ثانيا   موجا  اءستياع العادمة ضد ال كم اءموي 

هادداس أسددباب عدوددد  لمسدداوئ ال كددم اءمددوي مااددا خددرو  معاووددة 

علال القاعد  التر سااا الخلفداع الرا ددو م واسدت دا  نظداا الوداثدة فدر 

ين إلال الملوكيدة ومظداهر اءبادة واللادو ومباليدة ال كم ومااا مية اءموو

بعةددام فددر ملددا إلددال حددد اءن ددراا إلددال اللاددو والخيعددة واءن ددراا 

عددن القددديم اءخيقيددة والمثدددة الدوايددة وقدددد اثدداد ملدددا مشدداعر الجمددداهير 

دضددين للدولددة علددال السددعر ااءسدديمية وأطدداح بايبددة الخلفدداع وجددرا المع

"مددوفر الرابددة فددر اللاددو والقدددا  لتقووةدداا فينوددد بددن معاووددة كددا  

والخمدددر والاسددداع" وكدددا  معروفدددا بقدددبح سددديرخى ومجاهرخدددى للمعاجدددر 

وا ددتاادح بالقبددائح
(1)

. وفددر اوامددى استشدداد ال سددين بددن علددال وضددربل 

الكعبة بالمجاني  واستبي ل المدواة وونود بدن عبدد الملدا كدا  خليدع بادر 

أميدددة
(2)

بخليدددع بادددر  م وكدددرلا عدددرا الوليدددد بدددن ونودددد بدددن عبدددد الملدددا

مددروا 
(3)

م وكددا  الوليددد جدداحب  ددراب ولاددو وسددماا اادداع وفيددى وقددو  

المسعو ي "هو أو  مدن حمدة الميادين مدن البلددا  إليدى وجدالس الملادين 

                                                 
 .03ببن دبددبد ع  (1)

 .009نفسن   (2)

 .406ع  3بيمسف ل ع مر   بياهلع   (3)
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وأظادددر الشدددرب والميهدددر والعدددنا.. وكدددا  متاتكدددا ماجادددا خليعدددا
(1)

 .

وودركر ابدن اءثيددر اندى كدا  ووقددع بدالعو  ووةدرب بالطبددة والددا وكددا  

أحدددب إليدددى مدددن كدددة لدددر  وأ ددداال إلدددال نفسدددى مدددن المددداع إلدددال مي  الياددداع

اليلددة
(2)

مومكددروا انددى كددا  وسددرع الت ددرا عاددد سددكرح فقددد قددرأ وومددا  

)واسددتفت وا وخدداب كددة جبدداد عايددد مددن ودائددى جاددام ووسددقال مددن مدداع 

 جدود( فدعا بالم  ا فا بى هدفا للاشاب وأقبة ورميى وهو وقو  

 ا أنا ماس جباد عايدـــفا  دــاد عايـــد كة جبـــأخوع

 فقة وادب خرقار الوليد          إما ماجئل دبا ووا ال شر

ومددن اسددباب اسددتياع المسددلمين مددن ال كددم اءمددوي ان ددراا الددوء  عددن 

خ ري العد  مع الموالرم واسدتبدا هم بادم وحيدا هم عدن مبدا ئ اءسديا 

الفدر م ال ايا فر التكافة اءجتماعر والعدالة والمسداوا  بدين العدرب و

فقددد عددن علددال أمددة الفددر  الميلوبددة أ  وقاددرهم العددرب ووخمدددوا أنفددا  

قوميتام بسياسة اءن ااد والتعرودب التدر جدرى عليادا المروانيدو  مادر 

خيفددة عبدددد الملدددام ولدددم وددداس الفدددر  دادددم اعتادددام معظمادددم اءسددديا 

ماضدديام ال افددة باءمجددا  واعتبددروا سدديطر  العددرب علدديام نوعددا مددن 

ا دددروة التدددر وجدددب الدددتخل  ماادددا. وعادئدددر بددددأ  طيئدددع السددديا   الع

 الشعوبيين ختسلة فر كيا  الدولة العربية خ دل سدتاد التعداليم اءسديميةم

وَدا أَوهاَدا الاَّدا   إِنَّدا  بدعوى المطالبة بالمساوا م مستادون إلدال قولدى خعدالال )

                                                 
ع  اااار بيسااا دخ بناان ااادن ادسااقد  اارابد يهخماار من،اااد ارماادذ بف اماان 403نفساان   (1)

ل ااا   ص،اار بيافباا  امق اان بيناادل يفسااقن  خرجاا ب بهااان اق اال اااخ جماادلن طربل بيااال يا اار 
 (.433ها )بيسا دخع  046باخر  سن  

 .471ع  5ببن باثارع بيادمل اخ بي درا ع   (2)



 71 

وبا  وَ  ُم   ع  ُم ِمُن َمَكرك َوأ نثاَل َوَجَعُلاَاك  ُم ِعُادَد َخلَُقاَاك  قَبَائَِة لِتََعداَدف وا إِ َّ أَُكدَرَمك 

َ َعلِددديم  َخبِيدددر   ُم إِ َّ هللاَّ ِ أَُخقَددداك  (. وقدددد أخخدددر الفدددر   المبدددا ئ اءسددديمية هللاَّ

سددديحا  ددداروح علدددال اءمدددووين لقلدددب حكدددومتام انت دددادا لل ددد  علدددال 

إلدال ة اءموودة مداءستبدا  والعادا وانةدمل اءحدناب المعادضدة لل كو

ة والشدديعة ووجددد الفددر  فددر التشدديع الثددواد كددالخواد  والمرجئدد جانددب

سدديفا مسددلطا علددال العددربم فددأدخموا فددر احةددانى ء أل  التشدديع ووافدد  

عقليدددة الفدددر  وويئمادددا مدددن حيددد  التشدددابى فدددر نظددداا ال كدددم اءلادددر 

المتواد م وء أل  هااس ثمة قرابدة بيداام وبدين الشديعة نتيجدة لم داهر  

ر لادمم وإنمدا بددافع الت درد مدن السديطر  العربيدةم اإلماا ال سين بن علد

وعامددة ثالدد  نةدديفى إلددال مددا سددب  خعلدديي ء  وددا  الشددعود بالاقمددة علددال 

اءمددووين هددو ا  اءمددووين أقدداموا  ولددتام علددال الخدوعددة والددد  والقاددر 

والسددفا واناددم اضددطادوا  العلددووين وختبعددوهم بالقتددة فقتلددوا مسددلم بددن 

وفة مماددا لخدرو  ال سدين وقتلدوا ال سدين بدن عقية عادما خوجى إلال الك

علر واجد ابى وموودى فدر كدربيع التدر كاندل عدامي دئيسديا فدر خوحيدد 

جددفوا الشدديعة واسددتثاد  مشدداعرهم لينتقدداا مددن قتلددة ال سددينم فظاددر 

مدداام التوابددو  والمختادوددة واءماميددة واجددبح التشدديع ماددر ملددا ال ددين 

مسدددلمين علدددال اءمدددووين عقيدددد  داسدددخة فدددر الافدددو  وا  ا  سدددخل ال

ونقمددتام علدديام باستشدداا   وددد بددن علددر  وددن العابدددون بالكوفددة فددر أودداا 

هشدداا بددن عبددد الملددا وجددلبى عروانددا مددد  خمسددين  ددارا وحددرم جسدددح 

الطدداهر فددر أودداا الوليددد بددن ونوددد وباستشدداا  ولدددح و ددر بددن  وددد فدددر 

 الجو جا  من بي  خراسا  وف ة دأسى وجدلب جسددح فدر أوداا الوليدد
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بددن ونوددد نفسددىم وعامددة دابددع اسددتثاد مشدداعر الميلددوبين مددن البربددر فددر 

ادددرب العدددالم اءسددديمر علدددال ال كدددم اءمدددوي ونعادددر بدددى خشدددبى وء  

اءمددووين فددر الميددرب بال جددا  أمثددا  ونوددد بددن مسددلم كاخددب ال جددا 
(1)

 

وكددا  ظلومددا اشددومام ومثددة عبيددد  بددن عبددد الددرحمن السددلمال
(2)

م ومثددة 

ابعبيد هللا بدن ال ب د
(3)

م وقدد بدالغ هدؤءع الدوء  فدر اءسدتبدا  بدالبربرم 

واءستخفاا بام والتشدد  علديام فدر الجنودا  بدة انادم لدم وتودعدوا عدن 

الددتاجم علددال نسددائام وسددبيان وقتددة قطعددا  أااددامام ممددا  فددع هددؤءع 

البربددر إلددال اءنتفددا  والثددود 
(4)

م وكددا  الخلفدداع اءمووددو  وسددت بو  

عثددو  إلددال عمددا  الميددرب بطلددبان فكددا  طرائددا الميددرب ونسددائى ووب

العما  و رجو  علال اخ اا الخلفاع بالاساع المسبيا  وهدو أمدر أنكدرح 

البربددر علدديام
(5)

م وهكددرا كانددل نفددو  أهددة الميددرب خبلددال باددرح المظددالمم 

                                                 
هاا ا ا   ارع ااخ 014ادن اد ل يهاجد   صدال  رد ن  منا بن   ي  باراقاد سان   (1)

ر  ااخ اياو اااار بيدبار  بنان بازم بها   دبا  سادس  بياجد  مع بهل بيفرب  به  بيبربا
بن اساااار ااااخ بيبربااار بساااار  بياجاااد  ااااخ بهااال باساااالم بيااااان ساااان ب بامصااادر ممااان اااادن 
بصهن من بيس بل من بهل بيام  انسهم بديفرب  ادنان رلهام  يا  قاربهم   هاع بيجزاا  بفها  

ثاارع ببان با– 013ع  5رقدب،م به  ناج  مد ادنذ   خاا مان،م  هام افادر )بيدبار ع  
 (.014ع  2 

اااادن  ااالالب ااااخ مفدمهااا  بيبربااار ادسااارث ااااخ ساااز  قبااادره،م  ساااب  نسااادر،م  بااادي  ااااخ  (2)
 (.479ع  4بي فسث مف،م )ربجع بيمغرل بيابارع  

بسااااد  بمدياااان بيسااااار  مااااع بيبرباااار  بب باااار هم اارااااد يهمسااااهمان  ببااااالب ي،اااام   فاااال ب بهاااا   (3)
 .54بيصلقدذ ع 

 .54ع  0بخبدر بانليل  بيمغرلع   ببن بابرنع بيبادن يهمغرل اخ (4)

 .53ببن بابرنع   (5)
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فطددالبوا الخلفدداع بان ددافام فلمددا أعرضددوا عددن اجابددة مطددالبام انددتفذ 

ملا نادا الميرب علال أثر جبحالبربر علال العرب وا
(1)

. 

 

 ثالثا: المنازعات الداخلية

خرجع اسدباب الماا عدا  الداخليدة فدر الدولدة اءموودة التدر سدببل 

خفتتددا خطيددرا فددر الجباددة الداخليددة وهيددأ  المجددا  للدددعو  العباسددية أ  

خاتشر  و  ا  وتدادس اءمووو  أمرها إلدال نظداا خوليدة العادد ألكثدر مدن 

ربية أمدا مدا وتعلد  بالسدبب األو  فمدن واحد وال راا بين الع بيا  الع

المعددروا ا  المددروانيين اخبعددوا سياسددة الاكدد  بوءوددة العاددد ابتددداع مددن 

مددروا  بددن ال كددم حتددال نااوددة ع ددر الدولددة اءمووددة فلقددد بدداوع مددروا  

ة ثددم عمددرو بددن سددعيد بددن لعادددح همددا خالددد بددن ونوددد بددن معاوودد وليددين

العاص
(2)

نا علال خولية العادد مدن بعددح م ولكاى نك  بارح البيعة عادما ع

ءباددى عبددد الملددا فاسددتقدا حسددا  بددن ب ددد  وأدابددى وأدهبددى حتددال بدداوع 

عبد العنون وخم خ وودة وءودة العادد إليامدام وخرخدب وىم عبد الملا ثم ولد

ة العاد وحدد  أمدى فدر   اةب خالد بن ونود لخلعى من وءوعلال ملا ا

ملا وكا  مروا  قد خنوجاا فعمدد  إلدال قتلدى
(3)

م فلمدا خدولال عبدد الملدا 

الخيفددة أدا  أ  وخلددع أخدداح عبددد العنوددن مددن وءوددة العاددد ووبدداوع ءباددى 

الوليددد بددن عبددد الملددا فاادداح عددن ملددا قبي ددة بددن مؤوددب متددولر الخدداخم 

                                                 
 .316-413ع  4بيمغرل بيابارع   (1)

 .021ع  2ببن باثارع   – 465ع  4بيافق بخع  درا  بيافق بخع   (2)

 .665ببل بيفزاز سديمع  درا  بيل ي  بيفربا ع   (3)
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هدددـ15والسدددكة ولكدددن وفدددا  عبدددد العنودددن فدددر جمدددا ى اءولدددال سددداة 
(1)

م 

ءبادى الوليدد  وضعل حدا لما كا  قد عنا عليى وكتدب عبدد الملدا بالبيعدة

وسددليما م ولمددا ظفددر الوليددد بالخيفددة أدا  ا  وخلددع أخدداح سددليما  مددن 

وءوددة العاددد ووبدداوع لولدددح عبددد العنوددن فددابال سددليما  فكتددب الوليددد إلددال 

عمالى و عا الاا  إلال ملا فلم وجبى سوى ال جا  بدن ووسدا وقتيبدة بدن 

دوا عليدى مسلم وخدواص مدن الادا  فكتدب الوليدد إلدال سدليما  ودأمرح بالقد

فأبطددأ فعددنا الوليددد الوليددد علددر السددير إليددى لخلعددى وأعددد العددد  للخددرو  

هددـ وخددولال سددليما  الخيفددة ف ددب 76فمددا  قبددة ا  وسددير إليددى فددر سدداة 

جدداا انتقامددى علددال أهددة ال جددا  وجدداائعى كمددا أمددر بقتددة قتيبددة بددن مسددلم 

بداوع  الباهلر بخراسا  وقتة اهلىم ولما خولال ونود بن عبد الملدا الخيفدة

بوءوة العاد ءخيى هشداا وبعددح ءبادى الوليدد بدن ونودد ل دير سدن الوليدد 

هللا بيادر وبدين مدن :(فلما عاش ونود حتال بلغ اباى الوليد كا  إما دأح وقو 

جعة هشاما وبيار وبياا
(2)

م )وق د مسلمة بن عبد الملدا( وقدد كدا  مدن 

وة بددين افددرا  نتددائه هددرح السياسددة اويدداد القلددوب وخفتيددل الددروابل اءسددر

البيل اءموي وإثاد  الفتن والقيقة والماا عا  بعد وفا  كدة خليفدة وقدد 

عجدددة ملدددا بت ددددوع الكيدددا  اءمدددويم وأمدددا السدددبب الثدددانر وأعادددر بدددى 

ال ددراا بددين الع ددبيا  العربيددةم فكددا  أخطددر واكثددر وبدداء مددن السددبب 

ناب اءو م فلقددد ماددد  السياسددة ال نبيددة للدولددة اءمووددة وظاددود اءحدد

نبيرودة السدبية ءنبعدا  الع دبيا  الخدواد  والالمعادضة من الشديعة و

                                                 
 .503ع  2ببن باثارع   (1)

 .70ع  2ببن باثار/   (2)
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القبيلة القدومدةم علدال الدرام مدن ا  اءسديا اضدعا مدن هدرح الع دبيا  

وحددد مددن الماا عددا  القدومددة بددين اليمايددة والقيسدديةم وبيامددا نجددح معاووددة 

بسياستى المعتدلة فر خ ييدد هدرح الع دبيا  وادخفدع فدوم مسدتواها أخفد  

المروانيو  فر هرح السياسدة بدة هدم الدرون أمكدوا نيرانادا و ا وا وقو هدا 

فلقددد خع ددب  مددروا  بددن ال كددم لليمايددة ضددد المةددروة واعتمددد علددال 

اليمايددة بنعامددة حسددا  بددن مالددا فددر جددراعى مددع الةدد اس بددن قدديس 

الفاددري فاجتمعددل لددى ال شددو  مددن كلددب واسددا  والسكاسددا والسددكو م 

مدددوا هائلدددة مدددن القيسدددية والمةدددروة بيامدددا اعتمدددد الةددد اس علدددال ج

هدـ فدر 62والانادوة وا تبا الفروقا  فر مر  داهل فر مي القعد  سداة 

قتا  عايا انتاال بانومة العدنانيدة وكدا  لادرح الموقعدة آثداد خطيدر  فدر 

انبعا  العداع التقليدي القدوم بين الع بتين اليماية والقيسدية وأ دعا  نداد 

اءسددديمر فقامدددل ال دددرب بدددين اليمايدددة الفدددتن فدددر سدددائر أن ددداع العدددالم 

والقيسية فر مااط  عدود  من الدو  العربية فدر الشداا والعدرام وفداد  

والميددرب واءندددلس وأ ى ال ددراا بددين هددرح الع ددبيا  وخطاحااددا إلددال 

خدددداعر ال دددا العربدددرم وممدددا  ا  فدددر احتدددداا نادهدددا اخفدددام الخلفددداع 

فدر حفدظ التدوا   بدين  المروانيين فر الا ا الثانر من الع ر اءموي

الع بيتين ملا أل  الخلفاع اجب وا وؤوددو  ع دبية ماادا علدال اخدرىم 

فيثيددرو  بددرلا الاددناا بددين الع ددبية اءخددرى والع ددبية التددر اعتمدددوا 

علياددا  فالوليددد بددن عبددد الملددا اعتمددد علددال المةددروة بيامددا أن ددا  أخددوح 

الع ددا مددن العنوددن ا  ومسددا  عبددد سددليما  إلددال اليمايددة وحدداو  عمددر بددن

الوسددل ولكددن هددرح السياسددة ال كيمددة قةددال علياددا بعددد وفاخددى فقددد اعتمددد 
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ونود بن عبدد الملدا علدال المةدروة فدر حدين أعتمدد هشداا بدا ئ مي بددع 

علدددال اليمايدددة
(1)

. ثدددم خ دددو  عدددن ملدددا فان دددا  إلدددال المةدددروة مادددر سددداة 

هـم عادما اسدتعمة علدال خراسدا  الجايدد بدن عبدد الدرحمن الدري لدم 000

العما  إء من كا  مةرواوتخر من 
(2)

 . فأاةب ملا اليماية.

وفر عاد الوليد الثانر خ ين الخليفدة المةدروة فوثدب عليدى اليمايدة 

وقتلوح
(3)

م ولمدا خدولال ونودد بدن الوليدد الخيفدة أودد اليمايدة وأعتمدد علديام 

ألنادددم سددداعدوح فدددر التوجدددة إلدددال الخيفدددةم وأخدددر اليمايدددة وثدددأدو  مدددن 

فددر حمدد  وفلسددطين واءد   واضددطرب أمددر المةددروةم فثدداد هددؤءع 

بار أميةم وهاجل الفتاة ولكن الخليفة خمكن فدر نااودة اءمدر مدن التيلدب 

هددـم 041علددال الثددواد اليمايددة ولمددا خددولال مددروا  بددن م مددد الخيفددة سدداة 

خع ب للمةروة علال اليماية فثاد اليمايدة ب مد  فددخلاا مدروا  عادو  

خمسددمائة مددن القتلددال حددو   م وقتددة جماعددة مددن الثددواد وجددلب049فددر 

المدواة و مر جانبا من سودها
(4)

. كدرلا اثداد أهدة فلسدطين فتدر  ولكداام 

لم ولبثدوا أ  امعادوا لدى بالطاعدة وقدد أخاحدل هدرح اءضدطرابا  الفرجدة 

                                                 
د   ي  بيخالا   فصل بيامنا   ا رل ببن باثار ر باا   فبار بان اياو اقال ااار بن بنم (1)

بف بيقسار   اادن قال لخل به  ه دم  يلاان خديال بان ببال بمر بن ازال بن بمار باسل 
 ان به  بيفرب  اسمفن ااار ددب  بهل بيامن افه  بمر بن ازاال بها  اياو بق يان   بف 

د ا ااذ ا نا  ااخ باساالم  ا بنهال بياامن هام ق ها ب بثمادن  هام مد رطاذ هااب  خدن  بف م
خهفاا ب بباال بيمهااو  بن سااا اند ي قداار ماان لمااد  طهاال بيم،هاال اساامفن رجاال ماان  ل ماار بن 
اقدل ين اد بخد بنخ  مام  رذ بو زندل   قل سمفذ مقدي او  بماار بيما منان قال  يا  خديال 

 (.042بيفرب   ياسذ يو بلبر )ببن باثارع  

 .056ع  5ببن باثارع   (2)

 .410نفسنع   (3)

 .347ببن باثارع   (4)
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لظاود الدعو  العباسية وخثبيل أدكانادا إم  دية مدروا  بدن م مدد عاادا 

خراسددا  علددال الددرام   وضدداا فددرباخمددا  الفددتن ولددم وفطددن إلددال حقيقددة اء

من التقادور التر كانل خ ة إليى من ن ر بدن سدياد عدن سدوع اءحدوا  

بادددا. كدددرلا أنعكدددس جددددى هدددرح اءحددددا  فدددر ادددرب العدددالم اءسددديمر 

ابو الخطداد ال سداا بدن ضدراد الكلبدر وإلياا و رقى ففر اءندلس ان ا  

ل دمية بدن إلال اليماية ب كم كونى كلبيا ونا ا  عيم القيسية هااس وهدو ا

حدداخم بددن مي الجو ددن مددا أ ى إلددال قيدداا حددرب طاحاددة بددين الع ددبتين 

اليمايدددددددة والمةدددددددروة جادددددددوبر قرطبدددددددة وانتادددددددال اءمدددددددر بانومدددددددة 

اليمايدة
(1)

مواسدتمر ال دراا قائمددا فدر اءنددلس بددين الع دبتين حتدال قيدداا 

 ولددة عبددد الددرحمن الددداخة مؤسددس الدولددة اءمووددة فددر اءندددلسم وفددر 

عدددا  القبليدددة فدددر خراسدددا  بدددين القبائدددة اليمايدددة المشدددرم قامدددل الماا 

والمةروة التر كانل قد استقر  فر خراسا  مار أمد بعيدد ونقلدل معادا 

نناعاخادددا القبليدددة
(2)

م ومدددن المعدددروا ا  هدددرح العااجدددر العربيدددة التدددر 

اسددتقر  بخراسددا  ماددر فتاددة اءم دداد انمددا قدددمل مددن الب ددر  والكوفددة 

وخقلب اءهدواع. بددأ الادناا بدين القبائدة  حي  وسو  التاافس القبلر والفتن

العربية فدر خراسدا  مادر أ  قداا ال داد  بدن سدروه بثودخدى ضدد ال كدم 

اءمددوي هادداسم وسدداندخى فياددا بعددذ القبائددة العربيددةم وخبددع ملددا ا ددتعا  

                                                 
ع 53ن  4بباااان بااااابرنع   -51ربجااااع  بخباااادر مجم باااا  اااااخ  اااادرا  بانااااليلع   (1)
ع 0764نصاااار بي فدصااااال اااااخ ا اااادل   اااادرا  بيمسااااهمان  بثاااادرهم اااااخ بانااااليل عبااااار ذع ب  

 061-069. 

ن اااااخ خربساااادنع ربجااااع بباااان ع  اااااخ بي قاااادرع بااااان مهاااار  بيااااام000برناااادرل ياااا الع   (2)
 مد اها،د. 414ع 049ع  5باثارع  
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ندداد الفددتن واجددب ل خراسددا  علددال هددرا الا ددو مسددرحا لل ددراا بددين 

تثماد هددرا ال دددراا اسدد لمةددروة ونجددح  عددا  العباسدديين فددراليمايددة وا

ل ددالح  عددوخام
(1)

م كمددا نجددح ابددو مسددلم الخراسددانر فددر خفرودد  كلمددة 

العرب و فعام إلال القتا  و خدة مدرو والفروقدا  وقتدتي  فدأمرهم بدالكا 

وهو وتلوا من كتاب هللا  )و خة المدواة علال حدين افلدة مدن اهلادا فوجدد 

ل مدرو ألبدر فياا دجلين وقتتي  هرا مدن  ديعتى وهدرا مدن عددوح( وجدف

مسلم
(2)

. 

 

 دابعا  خقووذ اسطود  العرب

فددر أواخددر ع ددر الدولددة اءمووددة ماددال العددرب باددنائم بشددعة فددر 

الخدداد   ددرقا واربددا أسددقطل هيبددة العددرب أمدداا الشددعوب اءعجميددة 

وقوضدل أسددطود  القددو  التدر جاددد الفدداخ و  فدر  مددن الخيفددة الرا ددد  

شدداا بددن عبددد الملددا والع ددر اءمددوي اءو  فددر خرسدديخاا ففددر عاددد ه

هدـم حتدال 011خمكن خاقا  الترس من التيلية إلال  رقر إودرا  مادر عداا 

هـ عادما نجدح العدرب بعدد جادو  مةداية فدر التيلدب عليدىم وسدقل 007

خاقدا  جدروعا وخفدرم التدرس مدن بعدددح
(3)

م كدرلا خلقدال العدرب فدر  مددن 

لد  هشاا هنومة نكراع علال أوددي البيدننطيين  مدن اءمبراطدود ليدو الثا

اءوسددودى
(4)

 Akroinonم فددر موقعددة أقددر  )أقددر  قددرح ح دداد حاليددا( 

                                                 
 .  69-29ربجع  بربهام بيفل  ع بيمج مع بيفربخ  مندهه  بي ف با ع   (1)

  مد اها،د. 397ع  5ببن باثارع   (2)

 .415ع  5ببن باثارع   (3)
(4) Ch. Diehi & G. Marcais, Histoire du Moyen Age t. III,le monde 

oriental Paris 1936, p.202. 
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ا( وفدر هدرح 937هدـن )044الواقعة بالقرب من عمودوة وملدا فدر سداة 

ن اءنطداكر المعدروا بالبطدا  فدر يالموقعة قتة القائد عبدد هللا ابدو ال سد

جماعددة مددن المسددلمين
(1)

م وقددد خرخددب علددال هددرح الانومددة ا  جددي العددرب 

اليربر من آسيا ال يرى وخراجعدوا إلدال الشدرم واقتدر  اسدم عن القسم 

الموقعدة بأسدطود  البطدة التركدر المعددروا باسدم السديد البطدا  اليددا ي 

الري  ء ونا  قبرح قائما فر قروة خقع جاوبر اسكال  ار ال الية
(2)

  . 

كرلا كا  للانومة الساحقة التر خلقاها المسدلمو  فدر موقعدة بديط 

ا( علددال أودددي الفرنجددةم وم ددرا القائددد 934هددـ )002الشدداداع فددر سدداة 

العربر عبد الدرحمن اليدافقر وجمدوا هائلدة مدن أجادا ح اعظدم األثدر فدر  

خقووذ أسطود  العرب وخ دا كيا  الدولدة اءموبدة وقدد وضدعل هدرح 

الكادثة حدا لتوسيع المسلمين فر االة واحاطدل بايبدتام حتدال فدر  اخدة 

جددر القوطيددة األوبيروددة علددال مادداوع   ددبى جنوددر  اوبيروددا فتجددرأ  العاا

السدددلطا  المسدددلمين واسدددتقطاا ممالدددا كاندددل الماطلددد  اءو  ل ركدددة 

 اءستر ا  اءسبانر ليندلس.

 

 

 انتصار الثورة العباسية وآثاره في التاريخ االسالمي العام:

هدـ مدن 041مكرنا فيما سب  ا  الددعو  العباسدية خ ولدل بعدد عداا 

أو مددن  ود الاشدداط السددري إلددال  ود العمددة   ود السددتر إلددال  ود الجاددر

                                                                                                                                            

 .473ع  0بسل رس مع بير م  بيفرلع  
 .421ع  5ببن باثارع  – 497ع  1بيدبر ع   (1)
 .  071بيسال بيبدز بيفرانخع بيل ي  بيبازندا ع   (2)
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 داب فادسدر  انةدمااوالكفاح المسدلحم ومكرندا مدن أسدباب هدرا الت دو  

وح إلدددال مدددميدددامر إلدددال الددددعو  اسدددمى ابدددو مسدددلم الخراسدددانر  فعدددى الط

اءخ ا  بكبيدر الددعا  ولدم ولبد  ا  اختدادح اءمداا إبدراهيم  اعيدا للددعا  

مدددا للثدددود  و قددد  احيمادددم فدددر خراسدددا  وادخةددداح الخراسدددانيو   عي

وورضر امالام فر اسدقاط  ولدة الجبدابر  )الدولدة العربيدة( واحيداع  ولدة 

ةم وابددو مسددلم عبددد الددرحمن يالعجددم ممثلددة فددر الدولددة العباسددية المسددتقبل

الخراسدددانر كدددا  مدددولال فادسدددر اءجدددة ا دددتراح بكيدددربن ماهدددا  ولقادددى 

سددر فددر سدداة أجددو  التشدديع ثددم اخ ددة ابددو مسددلم بم مددد بددن علددر العبا

هددـم ثددم باباددى إبددراهيم مددن بعدددح فلمددح فيددى جددفا  العددنا والددركاع 045

الخادم ووجد فيدى ضدالتى الماشدو   وكاندل الددعو  بخراسدا  فدر حاجدة 

إلددال مثددة ابددر مسددلم فددر خلددا الفتددر  بالددرا  التددر ا ددتد فياددا ال ددراا فددر 

خراسددا  بددين الع ددبيا  العربيددة ومددا وقعددل فيددى الدولددة اءمووددة مددن 

خدديا
(1)

 07هددـم وكددا  عمددرح وومئددر 041م فوجاددى إلددال خراسددا  سدداة 

سدداة وأوجدداح بقولددى  )انظددر هددرا ال ددر مددن الدديمن فددالنمام واسددكن بددين 

أظارهم فإ  هللا ء وتم هرا اءمر إء بام
(2)

م فاخام دبيعة فدر أمدرهم وأمدا 

مةر فإنام العدو القروب الداد
(3)

م وأقتدة مدن  دككل فيدى وا  اسدتطعل 

خراسددا  مددن وددتكلم العربيددة فافعددة مأومددا ادديا بلددغ خمسددة ا  ء خدددا ب

وء  -وعادر سدليما  بدن كثيدر–أ باد ختامى فاقتلدى وء خخدالا هدرا الشديل 

                                                 
بي ااااا  ماماااال بيخهاااار ع مادهااااربذ اااااخ  اااادرا  باماااام باسااااالما ع بيل ياااا  بيفبدسااااا ع  (1)

 40. 

 ببلب  بيل ي  بام ا . ابن بيامنا  ادن ب  ق را (2)

 ادن بيمهرا  زمن مر بن بن مامل بيلبدم  بي خ  س نل بها،د بيل ي  بام ا . (3)
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خع يى واما أ كة عليدا أمدر فداكتا بدى مادر
(1)

م ( ثدم ادسدة إليدى اإلمداا 

إبددراهيم داوددة الا ددر وبددرلا انتقلددل الدددعو  العباسددية إلددال مرحلددة العمددة 

هرح اءثااع حاو  ن ر بدن سدياد والدر خراسدا  ا  ووحدد اءوجابر وفر 

بددين جددفوا العددرب ضددد الفددر م ووقةددر علددال ماا عدداخام كمددا حدداو  

اسددتمالة اليمايددة داددم كونددى مةددروا ولكاددى أخفدد  فددر م اولتددى فددرفذ 

اليماية م ال تى وا ترط  عيمام جدوع بن  دبيب المعدروا بالكرمدانر 

ن الكرمددانر وانتاددل بانت دداد أ  وتددرس ما ددبى فقامددل ال ددرب بياددى وبددي

اءخير واستييئى علال مرو
(2)

. ثم ندن  ابدو مسدلم علدر سدليما  بدن كثيدر 

هددـم بقروددة سدديفرنه مددن قددرى مددروم 047الخناعددر فددر دمةددا  سدداة 

وهادداس بدد   عاخددى فددر الاددا  فددأظار أمددرح فتوافددد عليددى فددر ليلددة واحددد  

اع الدري من دمةا  من نفدس السداة عقدد اللدو 45سكا  ستين قروة وفر 

بعدد  بددى اءمدداا إليددى علددال دمددح وعقددد الراوددة وهددو وقددو   )أم  للددرون 

وقاخلو  بأنام ظلموا وا  هللا علال ن رهم لقدور(م ثدم لدبس السدوا 
(3)

.هدو 

                                                 
 .21ع  5ببن باثارع   (1)

 من ق ين ااار بيفرل من ب بقل بيفرق   بانقسدم بمدم بل  هدر ا رب  ب،م بيس   (2)
 انفع بيغهل بن اغهب ب قبل  ا       داااااببه  رباف  اخ مر   بخ ب ،
 ادن بهل بياج  بن افهام سال       مدبديام  هقا ن بيارل بانام

 لاااااااااااااااااااااااااااممن  ن ل ا لان  ا اسااااااااااااااااااااااااام              را ن ب لب قل بصها
  بااااااااام نسباااا ا صمام بيم بيخ بن ه       ياس ب  ي  برل مند انفرا،م

 رلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااادن لان،م بن  ق ل بيفن اان سدرهخ بن طصل لان،م       ام
ع 0761)بياااااالان ر ع باخباااااادر بيداااااا بلع  اقااااااا  باساااااا دا بباااااال بيماااااانفم باااااادمرع بيقاااااادهر ع 

 (.361ع  5ع ببن باثارع  360 

بي ااا،لب  مااان بهااال بصاابح بيسااا بل  ااافدر بيفبدسااااان  يفه،اام ب خاااا ن  فباااارب اااازن،م بهاا   (3)
بيباااذ  اااار ب اااخ ايااو بن باااار باان مدهاادن قاادل  قاال   دبفااذ بهاا   ل رساا ل بف مصاادرل 
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وسليما  بن كثير ومواليى و يعتى ممدن أجداب الددعو  مدن أهدة سدفيرنهم 

وهاداس خقداطرا  عليدى جمددوا كثيفدة مدن هرمدن ومددرو فشدرا ابدو مسددلم 

خددرميم ح ددن سدفيرنه وأقدداا فيددى بمدن معددى فدر
(1)

م ثددم وقدع اء ددتباس بددين 

قدوا  سددياد بقيددا   مدوءح  وددد وبددين قدوا  ابددر مسددلم فدر قروددة الددين مددن 

مسددلم ووقددوا  وددد فددر أسددرحم  رقددرى مددروم وانتاددال القتددا  بانت دداد ابدد

ولكن ابو مسلم لم ولب  ا  اطلقى من اءسر حتال وروي لا در ابدن سدياد 

ضددخامة قدوى ابدر مسدلم وخكدداثر  ان داد ابدر مسدلم حتددال مدا  داهدح مدن 

ضدداقل باددم سددفيرنه فاضددطر إلددال الرحيددة إلددال المدداخو  مددن قددرى مددرو 

اوةام ف  ااا وخادم حولاا أاقداا معدى فدر الخاددم سدبعة اءا مقاخدةم 

وكا  ن ر ابدن سدياد قدد  دية بمقاخلدة اليمايدة وم ادبدة الكرمدانر حتدال 

ةقتلددى فاسددتية ابددو مسددلم هددرح الفرجدد
(2)

م وبعدد  قددوا ح ليسددتييع علددال 

البي م ونجح فر ضم علر بن الكرمانر واليماية الموخدودون إليدى وأحدس 

ن در ابددن سددياد بخطددر ابددر مسددلم علدال كيددا  الدولددة اءمووددة فكتددب إلددال 

مروا  بن م مد و ردح وو ا لدى خطدود  الوضدع فدر خرسدا  ووبليدى 

                                                                                                                                            

اانااار مف،ااد... ا ااادبم يباادل بيساا بل ا اا  ااالرا ب بثاانرهم  يااان بفاا  بيماا رخان ااار ن 
بنن قل سب  يبف  بيخ بر  بن امه ب بيه ب  باسا ل ااخ اار ب،م هال )بهال بيهاالي ( مان 

ااااا ن يهسااا بل ااااخ هاااان بياديااا  بالقااا  بنهااال بيهاااالل اارماااز يهاااا   بيفااالل بامااا اان  قااال 
( باااليال بن بيرسااا ل ادناااذ يااان رباااا  مااان صااا ث 36)بيااال ر ع بيفصااار بيفبدساااخ با ل  

بس ل مربف  ادن ادن اامه،د اخ ار بن  هل بيم راان  ادنذ يفهخ بان بباخ دديال رباا  
 بل اهاااان يبدسااام )ربجااع بخباادر ساا لب   ااادن ماماال بباان بهااخ بيفبدسااخ اقاا ل  بهاااام بديساا

 .425بيل ي  بيفبدسا   

 .361ع  5ببن باثارع   (1)

 ببنخ هفث بيفراقان بيفرلع ارا  نصر  ارا  بيارمدنخ (2)
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عباسدر وجداع فيمدا كتبدى ا  ابا مسلم ودعو الاا  إلال إبدراهيم بدن م مدد ال

 إليى اءبيا  الشعروة التالية 

 رااـــووو ا ا  وكو  لى ض   ذ جمر    ــأدى بين الرما  ومي

 ياــــــال        وا  ال رب اولاا الكـــــن خركـــفإ  الااد بالعو و

 ااـــــــــــــــأأوقاظ أمية أا ني     اقو  من التعجب ليل  عري    

 ااـــــفقة قوموا فقد حا  القي    ا      ـــاض وا نيامفإ  وا قوماا 

علال اءسيا والعرب السيا     ال     ـــففرى عن دحالا ثم قول
(1)

 

ولكن هرح ال رخا  لم خجد نفعا فقد اكتفدال مدروا  بدا  كتدب إليدى 

وقدددو  "ا  الشددداهد ودددرى مدددا ء ودددرى اليائدددب فاحسدددم الثؤلدددو  قبلدددا
(2)

م 

وددد مددروا  بددن م مددد فةددح سددر جدداحب  وحددد  ا  وقددع الكتدداب فددر

الدعو  كا  قد بع  بى اءماا إبراهيم إلدال ابدر مسدلم ودامرح فيدى بدأء وددا 

بخراسددا  متكلمددا بالعربيددة إء قتلددىم فلمددا قددرأ مددروا  الكتدداب كتددب إلددال 

ة والقدبذ علدال إبدراهيم اءمداا  ميمدعاملى بالبلقاع ودأمرح بالتوجدى إلدال ال

ة ملددا فسددجاى مددروا  فددر سددجن حددرا  و ددد وثاقددى وادسددالى إليددىم ففعدد

حي  ما  مسموما
(3)

عادما خدم القدبذ عليدى فدر  –. وكا  إبراهيم اءماا 

الم مية نعال نفسى إلدال أهدة البيدل وأمدرهم بالسدير إلدال الكوفدة مدع أخيدى 

ابددر العبددا  عبددد هللا وأوجددال إلددال ابددر العبددا  وجعلددى الخليفددة بعدددح. 

إلال الكوفة حيد  اندنلام ابدو  فمةال ابو العبا  ومن معى من بيل اءماا

                                                 
 .306ع  5ببن باثارع – 359بيلان ر ع باخبدر بيد بلع   (1)

 .366ع  5ببن باثارع   (2)

 .047ببن دبددبدع   (3)
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سددلمة الخددي   اعددر  عددا  العباسدديين فددر  اد ألحددد أخباعددىم وكددتم أمددرهم 

ن وا أدبعدين ليلدةم وحداو  ا  و دو  األمدر إلدال آ  علدر ودن ابدر طالدب 

عادددما بليددى نبددأ وفددا  إبددراهيم اءمدداام ولكاددى أخفدد  فددر هددرح الم اولددة 

فةم ولدم وسدتطع م مدد بدن واضطر إلال مباوعة ابر العبا  عبد هللا بالخي

خالددد بددن عبددد هللا القسددري اميددر الكوفددة ا  و ددمد امدداا العباسدديينم فسددلم 

لاددم الكوفددة وعلددال أثددر ملددا ظاددر ابددو العبددا  و خددة الجددامع وبووددع لددى 

هدـ034دبيع اءو  لساة  04بالخيفة فر 
(1)

وخطدب علدال المابدر خطبدة  

الدرون ندا وا بأحقيدة ة الةدي   اا بمددح آ  الابدر والطعدن فدر السدبئيافتت

بادر حدرب  الرئاسة لييدر العباسديين )وق دد ء  علدر( ثدم سدب اءمدووين

الخيفةم وأسدتأثروا بادا وظلمدوا أهلادا إلدال أ   وبار مروا  الرون سرقوا

د   إلددال أجدد اباام ثددم خاطددب أهددة الكوفددة قائي "وددا أهددة الكوفددة أنددتم 

ملدا ولدم وثداكم عادى  م ة م بتاا ومان  مو خاا أنتم الرون لم ختييروا عدن

خ امددة أهددة الجددود علدديكم حتددال أ دكددتم  ماناددا واخدداكم هللا بدددولتاا فددأنتم 

أسددعد الاددا  باددا وأكددرمام علياددام وقددد   خكددم فددر اعطيدداخكم مائددة  دهددم 

ئر المبيددرفاسددتعدوا فأنددا السددفاح المبدديح والثددا
(2)

. ثددم خددر  العبددا  بعددد 

دخ ة مدن هاداس فادن  الخطبة إلال معسكر ابر سلمة حي  أقاا  ارا ثم ا

المدواددة الاا ددمية بق ددر اءمدداد  أمددا ابددو مسددلم فكددا  خطددرح قددد أسددتف ة 

هدـ 031بعد ا  فرم بين قبائدة العدرب فنحدا فدر دبيدع الثدانر مدن سداة 

ا( علدددال مدددروم وخمكدددن مدددن  خولادددا بمسددداعد  علدددال بدددن 929) وسدددمبر 

                                                 
 .200/  5ببن باثار/   (1)

 .421بيسا دخع   -200ع  5بن باثارع  دديع بيخدب  اخ ب (2)
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خ م وأمدا ن در بدن سدياد  د 611الكرمانر وقتة من العرب فياا ن و 

ا ن و العرام مادا بايسابود فتعقبى جيدوش ابدر مسدلم ولكادى فقد فر متخفي

خوفر ببلد  نواحر الدري فدر نفدس السداة. ثدم خمكدن ابدر مسدلم مدن افتتداح 

ابيددود  وبلددل وخرمددر وعائددر خخلدد  مددن علددر وعثمددا  ولدددى الكرمددانرم 

فقتلامددا وقتددة معظددم اجدد اباما
(1)

لم الخراسددانر م وهكددرا خيلددب ابددر مسدد

علال خراسا  كلادا فبعد  العمدا  علدال الدبي  ثدم وجدى ق طبدة بدن  دبيب 

إلددال طددو  ليفت اددا فددتم لددى ملددا وبلددغ عددد  القتلددال مددن أن دداد ن ددر بددن 

سددياد بةددعة عشددر الفددا ثددم أمددرح ابددو مسددلم بددالنحا إلددال نيسددابود حيدد  

نن  ن رم فلما بلغ ن را ملدا فدر فديمن معدى إلدال قدومس فددخة ق طبدة 

د ومددا ا  وتتبددع ن ددرا مددن مدواددة إلددال مدواددة حتددال خددوفر ن ددر نيسددابو

باددواحر الددريم واسددتولال ق طبددة علددال الددري وخددم للعباسدديين علددال هددرا 

الا دو فدتح خراسدا  وبدي  الجبدةم ثدم خدابع ق طبدة وولددح ال سدن  حفاددا 

فاسددددتولال ال سددددن علددددال همددددرا م وافددددتح ابددددوح نااونددددد و ددددار ود
(2)

م 

خوفر قبدة ا  وشدتبا مدع القائدد ونودد  والموجة وخواة فر العرام ولكاى

بن عمدر بدن هبيدر  أميدر العدرام مدن قبدة مدروا  بدن م مدد فخلفدى علدال 

القيا   اباى ال سن الري خمكن من اوقاا الانومة بجيش ابدن هبيدر م وقبدة 

ا  ودخة ال سن بدن ق طبدة الكوفدة بدا د واليادا م مدد بدن خالدد القسدري 

خركددن  المقاومددة اءمووددة فددر مسددو ا علددال الا ددو الددري أ ددرنا إليددىم و

موضعين  اءو  فر الموجة حي  احتشد  جمدوا هائلدة مدن اءمدووين  

                                                 
 .315ع 5ببن باثار/   (1)

 .211ع 5نفل بيمصلر /   (2)



 86 

الددا مقاخددة وخددم اء ددتباس علددال الددناب اءعلددال أحددد  041وبلددغ عددد هم 

دوافددد  جلددة مددن الشددرم وانتاددال بانومددة مددروا 
(1)

جمددا ى  00م فددر 

وفددرادح 034اءخددر  سدداة 
(2)

اب ناددر الددن رمبيامددا اددرم معظددم الجدديش فدد

بعددد ا  قطددع الجسددرم والثددانر فددر واسددل حيدد  خ  ددن القائددد ونوددد بددن 

عمددر بددن هبيددر  فسددير ابددو العبددا  السددفاح إليددى أخدداح ابددا جعفددر فاحتدددا 

القتا  هااس ما وقرب من عاا إلدال ا  بلدغ ابدن هبيدر  نبدأ م درا مدروا  

فسددعال لطلددب ال ددلح باءمددا م فأجدداب عليددى ابددو جعفددر ولكاددى لددم وددا 

تلددى وقتددة مددن كددا  معددى مددن القددا  م وبم ددرا ابددن هبيددر  بوعدددح فددأمر بق

طوودل ال ددف ة اءخيددر  مدن خددادول الدولددة اءمووددة وبددأ عاددد جدوددد فددر 

خددادول العددرب واءسدديا وقددد جدد ب قيدداا الدولددة العباسددية خيييددر جددردي 

واضح المعالم فر جميع نواحر ال يا  اءسيمية فمدن ناحيدة نظداا ال كدم 

فددر نظدداا ال كددم فأجددب ل السددلطة  دا  عميقددا دداد الع ددر العباسددر خطددو

عاددد العباسدديين مقدسددة مسددتمد  مددن هللا خعددالال ء  الخيفددة خسددتاد علددال 

                                                 
  مد اها،د. 209نفل بيمصلر  (1)

ار مار بن بان مامال  يا  اااربن ثام  يا  قنساران ااما  الم ا  اال اياو  بيفبدساا ن  (2)
ل طباالذ بفاا  بيمقد ماا   يااان بيفبدساااان اددرل ناان بااال هاا بل  بانمااد ااال  ادنااذ لم اا  قاا

بق ام ب بيملان   راف ب بيفهم بيفبدسخ به  قصر بنخ بما  طماد مار بن اماد زبل افار مان بهال 
 ياا  بهاال بباار بارلن  اهساادان  ياا  بن ناازل بديفسااددد  من،ااد  ياا  ببااخ صااار بيمهاا  ااااو 

 بفااو  034  ا  بياجا  سان 49 فقبان بيفبدساا ن  ق هان بادمر بان  ساامدبال بياادرثخ ااخ 
برطساان  ياا  صااديح باان بهااخ ثاام با اا ن بهاا  مفسااارن  لخاال  ياا  بياناساا  بي ااخ اا،ااد بند اان 
 نسدرن  قفل به  ارب ن  طاال مان دفدمان  بها  بباد بيفبادل اياو ادسا ،جن ماد افهان بادمر 

بياناالان ا اادل بياا ا   -429ع  3 ا اال  يااان اه ماان. ربجااع بيمسااف ل  ماار   بياااهلع  
 ماااد  246/  5ببااان باثاااارع   – 76ع  0704اااان جساااذع  ا ااادل بيقهاااد ع دبفااا  ر 

 .431ع بيسا دخع  51باربهخع خالص  بياهل بيمسب وع   –اها،د 
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م ددود الرئيسددر للدددعو  العباسددية مددع خددأثر النظروددة اإلمامددة التددر كانددل 

واضح باظروة ال   اءلار فر ال كم الشائعة عاد الفدر 
(1)

م ولعدة هدرا 

 مددن لددال اءسددتبدا  واءحتجدداب عددن الاددا وفسددر ميددة الخلفدداع العباسدديين إ

فدر م در ة العباسدية مدد  طوولدة واسدتمرادها جاة كما وفسر بقاع الخيف

حتال بعد  والاا من بيددا 
(2)

م ومدن حيد  اء اد  سديطر الفدر  سديطر  

خامددة علددال الجدديش واء دا  المركنوددة والمااجددب اء ادوددة التددر خا دددد 

 بة.من أجو  فادسية كاظاا الو دا  وال جا

ومددددن الااحيددددة السياسددددية نيحددددظ ا  الدولددددة العباسددددية ان ددددرفل 

بوجااددا ن ددو المشددرم وبيامددا مكاددل جدديخاا بأقدداليم اواسددل اسدديا كددبي  

التدددرس والاادددد وال دددين فاحتكدددل بادددا خجادودددا قدددة اهتمامادددا بددداليرب 

العباسديو  اءسيمر مما اضعا الافدوم العباسدر  فدر الميدربم وأكتفدال 

التددر اعتبروهددا بمثابددة حدداجن و مددر بددي  المشددرم بددة بإقامددة  ولددة اءاال

اءسيمر من أخطاد خسرب المبا ئ الخادجية المتطرفدة والتشديعم ومدن 

الااحية ال ربية نته عن خ و  الدولة العباسدية إلدال الشدرم واخخدام بيددا  

                                                 
خداال بيمنصااا ر قااادرال  با،اااد بينااادل بنماااد بناااد ساااهددن بف ااااخ برهااان بس ساااام ب  ااقااان  (1)

 (.77ع  2ع  0722  سلالن  ادرسن به  مدين.. )بيفقل بيفرالع بيقدهر ع 

بن دبددبد اخ اياو بنان بها  بيارسم مان بسا بلبل بيفارل ثام با اربو ثام بيبا ا،اان ااار ب (2)
ثاام بيسااالجق  بديل ياا  بيفبدسااا  اااخ مربااال  دراخ،ااد ا،ااان بيل ياا  جماف،ااد داارطذ بهاا  ل ياا  
بنااخ بيفباادل  ياام  قاا  نفاال بااال بخزبياا  مها،اام  مااا   ثاادرهم  ادنااذ ي،اام اااخ نفاا ل بيناادل 

ر ماان بيفهاام ا اا  بن بيسااهددن ه اااا  يمااد ااا ح بغاالبل  طربل منزياا  ا  االبنا،د منزياا  بااال بخاا
ق اال بيخهافاا  ببااخ طاماال بباال بف بيمس فصاام بيقاا ب  ياا  ساامفن بناان م اا  ق اال بيخهافاا  بخ اال 
نصااادم بيفاااديم  با جباااذ بي ااامل  بم ناااع بيمدااار  بينبااادذ ادس  ااافر ياااايو )ببااان دبددباااد ع 

 045.) 
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مقرا للخيفة العباسيةم ا  قة اهتماماا بشدؤو  الب رودة فتدر  طوولدة مدن 

اهتماماا بمدوانئ الب در المتوسدل فدر الوقدل الدري ا  ا  النما م كما قة 

اهتمامادددا بالب رودددة التجادودددة فدددر الم ددديل الااددددي ممدددا أ ى إلدددال خدددأل  

الب ر   وسيراا وايرها علال الخليه العربر كمرافدرع خجادودة هامدةم 

ومددن الااحيددة الثقافيددة ظاددر  أثدداد سياسددية اءنفتدداح ن ددو الشددرم فددر 

 ددر العباسدر ع ددر احيداع للثقافددا  اءقليميددة ال ركدة العلميددةم فكدا  الع

وبالرا  الثقافدا  الفادسدية القدومدةم وهدو الع در الدري بليدل فيدى ال يدا  

العلميددددة أوجاددددام ونشددددطل حركددددة الترجمددددة عددددن الاادوددددة واليونانيددددة 

والفادسددديةم  ومدددن الااحيدددة اءقت دددا وة  ددداد الع دددر العباسدددر خطدددودا 

اسددية علددال خ روددر طبقددة العمددا  اقت ددا وا هامددام فقددد عملددل الثددود  العب

والفيحددين مددن السدديطر  اءمووددةم وإعفددائام مددن الجنوددة والسددماح لاددم 

بامتيس اءداضر فقلل الاجرا  إلال المد  وأحددا  احتكداس العباسديين 

ام بالشدددرم اءق دددال دواجدددا اقت دددا وا ء نظيدددر لدددى بسدددبب خفدددتح اءسدددو

والسدددلع إلدددال  تا  والاادددد وخددددف  المتددداجرالتجادودددة مدددع ال دددين وخركسددد

العددرامم وا  هددر  التجدداد  الب روددة مددع ال ددين عبددر سددواحة الميوددو 

والااد ال يايةم كمدا امتدد  التجداد  العباسدية إلدال بدي  البليداد وحدو  

ال ملدددا اوةدددا ا  هددداد ال دددااعا  كدددالخنا لدددنادددر الفولجدددا وخرخدددب ع

والماسوجا  والت ا المعدنيةم وا تار  بيدا  بالعتدابال وهدو ندوا مدن 

سوجا  اخت دل بدى العتابيدة ببيددا  وا دتار  الموجدة بالموجدلر الما

الري عرفتى اودبا باسم الموسلين وبا  هداد ال دااعا  خطدود  الفادو  

النخرفيددة والفاددو  المعمادوددة بعددد ا  اددرخاا الفاددو  اءورانيددة والاادوددة 
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والبيننطيددة وال ددياية بكثيددر مددن خأثيراخاددا الفايددةم وباخت دداد كددا  قيدداا 

لعباسددية نقلددة هامددة ونقطددة خ ددو  فددر خددادول اءسدديا وال ةدداد  الدولددة ا

 اءسيمية. 
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 الفصل الرابع

 التعريف بخلفاء العصر العباسي األول وأهم أعمالهم

  و العبدددا  عبدددد هللا بدددن م مدددد المعدددروا بدددأبر العبدددا  السدددفاحأبددد -0

 ا( 952-951هـ )034-036      

دبيددع اآلخددر  3هددو أو  خلفدداع الدولددة العباسدديةم خددولال الخيفددة فددر  

هددـ وخطددب فددر جددبي ة اليددوا التددالر لخيفتددى بجددامع الكوفددة 034سدداة 

ة مدن خطبة مددح فيادا آ  م مددم وندد  بداألمووين الدرون اات دبوا الخيفد

أجدد اباا الشددرعيينم ثددم خددتم خطبتددى بقولددى  "أنددا السددفاح المبدديح والثددائر 

المبيرم ولارا السبب لقب بالسدفاح. واختلدا المؤدخدو  فدر خفسدير كلمدة 

السددفاح ووددرجح العددد  األعظددم مدداام أ  لقددب السددفاح وعاددر السددفاس أو 

الم دب للقتدةم وأ  هدرح ال دفة ل دقل بدى لكثدر  جرائمدى والمدرابح التددر 

دثل فر عادح ضد األمووين وأقدرب األقدربين إليدى كدأبر سدلمة الخدي  ح

و ور آ  م مد. وومية عد  من الباحثين إلدال خفسدير كلمدة السدفاح بمعادال 

الكدروم الددري وسددفح الددنانيرم وأ  هددرا المعاددال وتفدد  ومدا عددرا عددن أبددر 

العبددا  مددن الكددرا والعطدداع وانددى سددمال نفسددى بالسددفاح المبدديح أي الددري 

مددوا  علددال المؤودددونم والثددائر المبيددر الددري ءوتددر   فددر سدد   ويدددم األ

األعداع والمتأمرونم ووعتقدد هدؤءع البداحثو  أ  السدفاحم بمعادال القاخدةم 

لددم وتلقددب بددى أبددو العبددا  فددر الم ددا د التادوخيددة األولددال الموثددوم باددا 

كالطبري واليعقدوبر والددواودي والجاشدياديم وا  اسدم السدفاح لدم ودر  

المؤدخين إء مار القر  الرابع الاجدريم ووةديا هدؤءع أ  فر كتابا  

ابن قتيبدة جداحب كتداب اإلمامدة والسياسدة وطلد  اسدم السدفاح علدال عبدد 

هللا بن علر عبد هللا بن عبا  عم أبر العبدا  الدري ا دتار بشدد  الدبطش 
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وسفا الدماع وهو الري قتدة مدروا  فدر م در ومثدة بأهدة الشداام وافدر 

ة القدو  وسدفا الددماع مدن أبدر العبدا  الدري اخ دا هؤءع الباحثو  جف

بددال لم وكددرا األخدديم وكراهيتددى لسددفا الدددماعم ووبرأونددى مددن أعمددا  

المددرابح التددر جددر  فددر بداوددة قيدداا الدولددة وواسددبوناا إلددال أعمدداا أبددر 

العبددا م كعبددد هللا بددن علددر الددري وسددميى اليعقددوبر بالسددفاح
(1)

م و او م 

وسددليما م وإسددماعيةم وجددالح
(2)

. ولكددن مامددا  وفددع عددن أبددر العبددا  

وبرئ من هرح التامم فإنى هو المسؤو  عن المدرابح البشدعة التدر اقترندل 

بقيدداا الدولددة العباسدديةم أمددا القددو  بددأ  اسددم السددفاح لددم وددر  فددر مدددونا  

القدر  الثالدد  فمددر و  بدددلية أ  مؤلفددا  مجادو  اءسددم )مددن القددر  الثالدد  

جعفدر بدن سدليما  بدن علدر بدن عبدد هللا الاجري( لعلى ابن الاطاح مدولال 

العباسدددر
(3)

وسدددمر أبدددا العبدددا  بالسدددفاح 
(4)

م وءنسدددتبعد لدددرلا أندددى لقدددب 

بالسددفاح لكثددر  مددا سددفا هددو مددن  مدداع أو مددا سددفا فددر عادددح مددن  مدداع 

األمووينم ووكفر للدءلة علال ملا أندى خدرس سداجدا    عاددما وجدلى دأ  

 مدد   الدري أظارندر عليدا مروا  بن م مدد ثدم دفدع دأسدىم وقدا   "ال

                                                 
 .  66-65ب  لع  ربجع  ببل بيفزاز بيل ر ع بيفصر بيفبدسخ  (1)
ع 91ع  4ببااااااال بياماااااااال بيفبااااااادل ع صااااااا ر  باااااااا و مااااااان بي ااااااادرا  بةساااااااالمخع   (2)

. 22-20دمخع  ؛ طامل مخ در بيفبدل ع ااخ بي ادرا  بيفبدساخ  بيفاد0721باسانلرا ع 
ب س دا بيلا  ر ببل بيمنفم مدجل  يا   برر ان مان طبمادل بيق ال  سافو بيالمد   اان خ   امال

ع بيقاادهر ع 0)ربجااع  ببال بيماانفم مدجاالع بيفصار بيفبدسااخ ب  لع   ااخ ايااو ب ا بهل بلااال 
 .51ع  0793

 .  01طخبدر بيل ي  بيفبدسا ع   (3)

 .  204ع 201بيمصلر نفسنع   (4)
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وأظفرنددر بددام لددم وبدد  ثددأدي قبلددا وقبددة دهطددا أعددداع الدددونم وخر ودددح 

 لقو  الشاعر  

لو وشربو   مر لم ورو  ادبام      وء  ماؤهم للييظ خرووار
(1)

 

ومن أمثلة سفكى للددماع مدا فعلدى بسدليما  بدن هشداا بدن عبدد الملدا  

ة عليدى مدن الخليفدةم فسدمع الري كا  فر مجلسدى مطمئادا  إلدال أمدا  ح د

 السفاح مولال لى واشدح  

 إ  خ ل الةلوا  اع  ووا       رى من دجـــا      ـــــءويرنا ما خ

ءخرى فوم ظارس أمووـا فةع السيا وادفع السوط حتال
(2)

 

فأمر السفاح فر ال ا  بقتة ضيفى سدليما م وبادرح السياسدة الادا د   

األمووين فر أبدر فطدر م وحدروا حدرو بدأ العباسيو  مراب امم فيددوا ب

خليفددتام السددفاحم واعتقددد أنددى لددو لددم وكددن أبددو العبددا  هددو الددري  ددن هددرح 

السياسدددة اءنتقاميدددة وبادكادددا مدددا خجدددرأ بادددو العبدددا  أمثدددا  عبدددد هللا بدددن 

علر
(3)

وسدليما  بدن علدر 
(4)

وايدرح علدال الدبطش ببقاودا األمدووين وختبدع  

يدددى عسددداكر العباسددديين. وقدددد أوء هدددم وأطفدددالام فدددر كدددة مكدددا  خ دددة إل

وجا المؤدخو  أبا العبا  السفاح بأندى كدا  سدروعا  إلدال سدفا الددماعم 

                                                 
 .  249ع  5؛ ببن ب ثارع  459ع  3بيمسف ل ع   (1)

 .  032؛ ببن دبددبدع  247بيمصلر نفسنع   (2)

ن بناااخ طماااا  بديفمااال ا ااا  ق هااا ب  بساااد بهاااا،م طمااار ببااال بف بهااارل  سااافان رجاااالس مااا (3)
ب نددعع انال بيدفدم بها،اد  ها  اسامع طناان بفها،م ا ا  ماد  ب جمافادسع  ها  بياا  طمار 
بنااب  قباا ر بنااخ طمااا  بلم اا ع  هاا  بيااا    بااع بنااخ طمااا   قاا ه،م بن،اار طبااخ اداارل.  قاال 

 .  032نسل ببن دبددبد هاب بيفمل بةجربمخ  ي  بيسفد ع  

مدن بديبصاار  جمدباا  ماان بنااخ طمااا  بهااا،م بيثااادل بيم  ااا ع ااانمر ب،اام اساااه ب ق اال سااها (4)
 )ط  جّر ب من طرجه،م( ا   مد  ب  طيق ب به  بيدرا ع اناه ،م بياالل. 
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فأخبعددى فددر ملددا عملددى فددر المشددرم والميددربم وكددا  مددع ملددا جددوا ا  

بالمددا 
(1)

. وومكااددا علددال هددرا األسددا  أ  نفسددر وجددا السددفاح لافسددى 

وأمدا المبديح بالسفاح بأنى كا  وتوعد من واوي الخرو  عليى بسدفا  مدىم 

فمعااهددا الرجددة الجددوا  كثيددر العطاوددام ولعلددى كددا  وق ددد أنددى بقدددد مدداهو 

سدددفاح فادددو كدددروم ببدددر  المدددا  لمدددن اسدددت قى. والواقدددع أ  هدددرح السياسدددة 

ال كيمة التر التنماا أبو العبا  وقواماا الشد والجدربم والشدد  واللدينم 

عباسدديةم والترهيددب والترايددبم كانددل ضددرودوة فددر أو  قيدداا الدولددة ال

فقياا الدولة وقتدر   ائمدا  بمثدة ملدام ومدن المعدروا أ  معاوودة بدن أبدر 

سفيا  اخبع نفدس السياسدةم كمدا اخبعادا أوةدا  عبدد الدرحمن الدداخة عاددما 

أسدددس  ولدددة بادددر أميدددة فدددر األنددددلسم واخبعادددا حفيددددح عبدددد ال ميدددد عبدددد 

 م الددرحمن الااجددر عادددما خددولال إمدداد  األندددلس والددبي  ممنقددة األوجددا

وهر علال العموا سياسة مجدودة ألنادا خمكدن لافدوم الدولدة الجدودد . وأو  

ما قاا بى أبو العبا  أنى عنا علال اخخدام ق در لخيفتدى وكدو  قروبدا  مدن 

 دديعتى وأن ددادح بدددء  مددن  مشدد  حاضددر   ولددة باددر أميددة البائددد م ومددن 

المعددروا أنددى نددن  بددا ئ مي بدددع فددر موضددع قروددب مددن الكوفددة وسددمال 

ة الكوفةم ولكادى انتقدة ماادا بعدد عدامين إلدال مدوادة األنبداد الواقعدة ها مي

علددال ناددر الفددرا  إلددال الشددما  مددن ناددر الكوفددةم فأقدداا بجوادهددا مدواددة 

عرفدددل باا دددمية األنبددداد
(2)

اخخدددرها  ادا  للخيفدددة. وظلدددل األنبددداد مقدددر  

الدولة العباسية مد  سبع ساوا  إلدال أ  قداا الما دود بباداع مدوادة بيددا  

                                                 
 .  420بيسا دخع   (1)
 .  420بيسا دخع   (2)
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هـ. ودأى أبو العبا  ضرود  القةداع علدال بقاودا األمدووين 025ساة  فر

حتددال خسددتقر  عددائم  ولتددى وو ددفو لددى األمددرم فقدداا بمددرابح بشددعة مااددا 

مرب دة ناددر أبددر فطددر  عادددما أعلددن أماندة لكددة أميددر أمددوي وسددلم نفسددى 

للسدددلطا  العباسددديةم وطلدددب مدددن هدددؤءع األمدددراع الفدددادون بدددأ  وسدددلموا 

عدوا لادرا اليدر  انقدذ علديام العباسديو  بإوعدا  مدن أنفسامم فلما اجتم

عبد هللا بن علر العباسر وقتلوهمم وكا  فديمن قتدة م مدد بدن عبدد الملدا 

بن مروا م والامر بن ونود بن عبد الملدام وعبدد الواحدد بدن سدليما  بدن 

عبد الملام وسعيد بدن عبدد الملدا. ولدم وكتدا أبدو العبدا  بالقةداع علدال 

ة بددة عمددد إلددال التمثيددة بجثدد  الخلفدداع المددروانيين األحيدداع مددن باددر أميدد

وإحراقاام ووأخر المسعو ي فر ملا برواودة لعمدرو بدن هدانر جداع فيادا  

"خرجل مع عبد هللا بن علر لادبش قبدود بادر أميدة فدر أوداا أبدر العبدا  

السددفاحم فانتاياددا إلددال قبددر هشدداام فاسددتخرجااح جدد ي ا  مددا فقدددنا ماددى إء 

د هللا بدددن علدددر ثمدددانين سدددوطا  ثدددم أحرقدددىخودمدددة أنفدددى فةدددربى عبددد
(1)

م 

جددلبى وأضدديعى  يما  مددن أد   ابدد  فلددم نجددد ماددى إءواسددتخرجاا سددل

ودأسددى فأحرقادداحم وفعلاددا ملددا بييرهمددا مددن باددر أميددة وكانددل قبددودهم 

بقاسددرون. ثددم انتاياددا إلددال  مشدد م فاسددتخرجاا الوليددد بددن عبددد الملددام فمددا 

واحتفرندا عدن عبدد الملدا فمدا وجددنا إء وجدنا فر قبرح قلديي  وء كثيدرا م 

 ؤو  دأسىم ثم احتفرنا عن ونود بدن معاوودةم فمدا وجددنا فيدى إء عظمدا  

واحدددا  ووجدددنا مددع ل دددح خطددا  أسددو  كأنمددا خددل بالرمددا  فددر الطددو  فددر 

                                                 
ااار بيافقاا بخ طناان  جالن اااخ مغاادر  بهاا  سارارن قاال دهاا  بماد  ابقااانع انخرجاانع اهاارل  (1)

 (.  354ع  4بديفم لع  هربن مدر   ب ران س ددس ثم ارقن )بيافق بخع    ج،ن
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ل ددددحم ثدددم اخبعادددا قبدددودهم فدددر جميدددع البلددددا م فأحرقادددا مدددا وجددددنا فيادددا 

ماام
(1)

مواثيقى التر كدا  وما ادا ألعدائدى أو  . ونيحظ أ  السفاح لم ورا

حتددال ألن ددادحم فكددا  كثيددر الاكدد  باددام مثددة ملددا أنددى لمددا حاجددر القائددد 

األمددوي ابددن هبيددر  فددر واسددلم وطددا  ال  دداد إلددال سدداة كاملددةم أعطدداح 

السفاح أمانا  وقعى أبو جعفر الما دودم وكدا  دأي أبدر جعفدر الوفداع لدى 

علدال أبدر جعفدر ودأمرح بقتدة ابدن  بما أعطاح من أمدا م ولكدن السدفاح ألدح

هبير ". وعلال الرام من مراجعة أبدر جعفدر الما دود لدى فدر ملدا فدإ  

السددفاح كتددب إلددال أخيددى وقددو   "وهللا لتقتلاددى أو ألدسددلن إليددى مددن وخرجددى 

من حجرخا ثم وتولال قتلى"
(2)

. وعادئر قتلى الما دود. وودركر ابدن األثيدر 

 -لمخنومددر مددن قددا   األمددووينأوةددا  أ  أبددا جعفددر أمددن خالددد بددن سددلمة ا

ر بدددولكدددن السدددفاح أمدددر بقتلدددى ولدددم وجدددن أمدددا  أ -وكدددا  مدددع ابدددن هبيدددر 

جعفر
(3)

. كرلا أمر السفاح بقتة و ورح أبر سدلمة الخدي  الدري كدا  مدن 

أهددم الشخ دديا  التددر سدداعد  فددر خأسدديس الدولددة العباسددية
(4)

م قتلددى عددن 

لسددفاح الخطددة طرودد  أبددر مسددلم الخراسددانرم وبددرلا دسددم أبددو العبددا  ا

التر اخبعاا من خلفى مدن خلفداع بادر العبدا  فدر اليددد باألن دادم وعددا 

احتددراا العاددو  والمواثيدد م األمددر الددري  عددا المددؤدخين إلددال القددو  بددأ  

"الدولة العباسية كانل  ولة ما  خدا و هداع وادددم وكدا  قسدم الت يدة 
                                                 

  مد اها،د )دبف  بار ذع لبر ب نليل(.  419ع  3بيمسف ل ع مر   بياهلع   (1)
 .  224ع  5ببن ب ثارع   (2)
 .  224ع  5ببن ب ثارع   (3)
ا،اااد؛  ماااد اه 036؛ ببااان دبددبااادع  19-15بااان طباااخ ساااهم  ربجاااع  بيج، اااادر ع   (4)

؛ بيمساف ل ع 391؛ طبا  انافا  بيالان ر ع  336ع  4ببن ق اب ع بةمدم   بيسادس ع  
 .  61؛ بيل ر ع بيفصر بيفبدسخ ب  لع  490ع  3مر   بياهلع  
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والمخا عة فياا أوفر مدن قسدم القدو  والشدد 
(1)

سدفاح قامدل . وفدر عادد ال

الثددودا  العربيددة فددر مواضددع كثيددر  مددن بددي  الشدداا والجنوددر م وقامددل 

الثددواد بددالتبييذم أي دفددع األلووددة البيةدداع  ددعاد الدولددة األمووددةم ففددر 

هـ بيذ حبيب بدن مدر  المدرى فدر البثايدة وحدودا م ثدم بديذ 034ساة 

أبو الود  بجدنا  بدن الكدوثر بدن  فدر بدن ال داد  الكيبدر فدر قاسدرونم 

وقدددا أهددة  مشدد  علدديام أبددا م مددد بددن عبددد هللا بددن ونوددد بددن معاووددة 

المعدددروا بالسدددفيانرم ءسدددتيائام مدددن سياسدددة القتدددة التدددر جدددرى عليادددا 

العباسيو م وكا  بن الود  متوليا  لعسكر السفيانر
(2)

. ونجدح عبدد هللا بدن 

علددر العباسددر فددر إوقدداا الانومددة بقددوا  أبددر الددود  فددر مددر  األخددرا 

عا . أما السدفيانر فقدد فدر إلدال خددمرم ثدم ل د  بدأد  ال جدا م وقتلام جمي

034وظة هااس حتال خيفة الما ود ثم قتة. وفر نفدس السداة 
(3)

بديذ  

أهددة الجنوددر م وخلعددوا أبددا العبددا  السددفاحم و حفددوا إلددال حددرا  كددرلا 

بيذ أهة قرقيسديا والرقدة و ادا ومداد ون والرهدا وسميسداطم ولكدن أبدا 

علال هرح الثود . كرلا قامدل ثدودا  أخدرى فدر  جعفر خمكن من القةاع

 للددماع خراسا  وعما  وم رم كلاا خأخدر علدال العباسديين كثدر  سدفكام

وعلددال الددرام ممددا اخ ددا بددى أبددو العبددا  السددفاح مددن قسددو  فإنددى كددا  

كرومددا  كثيددر البددر  وكددا   دداعرا  وميددة إلددال األ ب وسددماا اليادداعم وكددا  

العطدداعم وكانددل خعجبددى مفدداخرا  وظاددر لادمائددى ووجالسددام ووجددن  لاددم 

                                                 
 .  034ببن دبددبدع   (1)
 .  54مدجلع بيفصر بيفبدسخ ب  لع   (2)
 .  232-234ع  5ببن ب ثارع   (3)
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العرب من نناد والديمن
(1)

. وفدر سدخائى وقدو  ال دولر  "وكدا  السدفاح 

أسددخال الاددا م مددا وعددد وعددد  فأخرهددا عددن وقتاددام وء قدداا مددن مجلسددى 

حتال وقةياا"
(2)

. 

 

 ا( 995-952هـ )051-036أبو جعفر الما ود   -4

د هللا بدن م مدد ألخيى أبدر جعفدر عبد 036. كا  السفاح قد عقد فر ساة 0

بالخيفة مدن بعددحم وجعلدى ولدر عادد المسدلمينم علدال أ  وليدى فدر وءودة 

العاد عيسدال بدن موسدال بدن م مدد العباسدر. فلمدا خدوفر السدفاح كدا  أبدو 

جعفر بمكةم فأخر عيسال بن موسال البيعدة ألبدر جعفدر وكتدب إليدى وعلمدى 

خطدداد مددا بوفددا  السددفاح والبيعددة لددى. وهكددرا ولددر الما ددود الخيفددة واأل

خنا  م يطة بالدولةم فاااس العلوودو  مدن آ  حسدن وجماعدة مدن أقادبدى 

وأن ددادح وكيدددو  لددىم وكددا  أبددو جعفددر علددال حددد قددو  السدديوطر "ف ددة 

للمددا م  عددا  ماباددر العبددا  هيبددةم و ددجاعةم وحنمددا م ودأوددا  وجبروخددا م ج

ى خادكا  اللاو واللعدبم كامدة العقدةم جيدد المشدادكة فدر العلدم واأل ب فقيد

–الافسم قتة خلقا  كثيرا  حتال استقاا ملكىم وهدو الدري ضدرب أبدا حايفدة 

علال القةاع ثم سجاىم فما  بعد أواا -دحمى هللا
(3)

. وو دفى ابدن طباطبدا 

بقولددددى  "كددددا  الما ددددود مددددن عظمدددداع الملددددوس وحنمددددائام وعقيئاددددم 

وعلمائام وموي اآلداع ال ائبة ماامم والتدبيرا  السددود م وقدودا   ددود 

وقدادم حسددن الخلد  فددر الخلدو م مددن أ دد الاددا  احتمداء  لمددا وكدو  مددن ال

                                                 
 .  490ع  3بيمسف ل ع مر   بياهلع   (1)
 .  421بيسا دخع   (2)
 .  424بيسا دخع   (3)
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عب  أو مناح. ووةيا إلال هرح ال فا  جدفة المكدر والتديقظم وواسدب 

إليى أجدة الدولدةم وضدبل المملكدة وخرخيدب القواعدد وإقامدة الادامو 
(1)

 .

ولاددددرا كلددددى وعتبددددر أبددددو جعفددددر الما ددددود المؤسددددس ال قيقددددر للدولددددة 

العباسية
(2)

أ  الفتر  التر قةاها الما ود فدر الخيفدة العباسدية  وء ا 

خعتبر من أهم ع ود الخيفة إ  لم خكن أهماا علدال اإلطديمم فقدد حكدم 

عامددا  حكمددا  اسددتبدا وا  اجددطاع خيلددى العاددا والقسددو م  44مدداوقرب مددن 

وأ اا أنى و كم بتفووذ من هللام كمدا وتجلدال فدر قولدى "إنمدا أندا سدلطا  

هللا فددر أدضددى
(3)

علددال اءحتفدداظ  م وعلددال هددرا األسددا  عمددة العباسدديو 

يوقراطيددة أسددا  السدديا   فياددا لنعمدداع الدددونم وكددا  بالخيفددة فددر  ولددة ث

من أثر ملدا أ  أجدب ل الخيفدة العباسدية ما  طدابع اسدتبدا ي و وادرم 

ودكددن الخليفددة فياددا جميددع سددلطا  الدولددة فددر ودددح فلددم وكددن للددو ور مددن 

ل  عدائم الدولدة العباسدية الفتيدة لدم وتدر   أبدو األمر  رع. وفر سبية خثبي

جعفدددر الما دددود فدددر اليددددد بكثيدددر مدددن أن دددادح وبدددبعذ أقربائدددى
(4)

م 

وأجبح اليدد العباسدر سدمة خمثدة الطدابع الدري التنمتدى الدولدة العباسدية 

طوا  خادوخاا الطووة وقد استاة أبو جعفر عادح بقتدة عمدى عبدد هللا بدن 

ألو  فر إوقداا الانومدة بمدروا  بدن م مدد علر الري ورجع إليى الفةة ا

فددر موقعددة الددنابم وهددو الددري ختبددع األمددووين بالقتددة والتشددرودم وقةددال 

علددال الفددتن الكبددرى التددر قامددل فددر الشدداا ضددد ال كددم العباسددر. وورجددع 

                                                 
 .  023ع 020ببن دبددبدع   (1)
 .  55مدجلع بيفصر بيفبدسخ ب  لع   (2)

 .  77ع  2ع  0722بيفقل بيفرالع  اقا   ب س دا طامل طمانع بيقدهر ع  (3)
 .  91ببل بيفزاز بيل ر ع بيفصر بيفبدسخ ب  لع   (4)
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أخيددى    ابددنسددبب قتلددى لعمددى إلددال أ  عبددد هللا بددن علددر مددا كددا  وسددمع بوفددا

اددددحم وطلدددب مددداام أ  السدددفاح حتدددال خدددر  علدددال الما دددودم فجمدددع ج

وباوعوحم وا عال أ  أبا العبا  جعة لى العاد عادما سديرح لمقاخلدة مدروا  

بن م مدم وأخال بشاو   ادوا لى برلام وباوعوا أكثدر أهدة الشداا
(1)

دادم  

أبر جعفدر. ثدم سديسر أبدو جعفدر أبدر مسدلم الخراسدانر بكراهيتام لى نكاوة 

م وا دتبكل قواخددى للقتدا  دحلقتدا  أخيدى عبدد هللام فسدداد أبدو مسدلم وهدو كددا

مع قوا  عبد هللا فر قتا  طووة األمد  اا خمسدة  داود وانتادال بانومدة 

هددـم ففددر عبددد هللا إلددال أخيددى 039جمددا ي سدداة  9عبددد هللا ابددن علددر فددر 

سددليما  والددر الب ددر م فأخفدداح عادددحم ثددم سددلمى إلددال أبددر جعفددر فددر سدداة 

م قتلدى بعدد خسدع بعد أ  ح ة علدال األمدا  لدىم فسدجاى الما دود ثد 037

سدداين
(2)

هددـ. كددرلا أقدددا أبددو جعفددر الما ددود فددر سدداة 029فددر سدداة  

هددـ علددال قتددة أبددر مسددلم الخراسددانر قائددد الثددود  علددال األمددووين فددر 039

   -خراسا م ووعنو  قتة الما ود لى إلال األسباب اآلخية 

خما ي أبر مسلم فر  هوح -0
(3)

 وإسرافى فر قتة الافو  البروئة.  

ال الما ود فر طرو  ال ده وعددا انتظدادح إوداح فدر طرود  خقدمى عل -4

 العو   عادما بليى نبأ وفا  أبر العبا  السفاح. 

                                                 
 .  262ع  5؛ ببن ب ثارع  417ع  3بيمسف ل ع   ؛365ع  4بيافق بخع   (1)

 .514ع  5؛ ببن ب ثارع  315ع  3بيمسف ل ع   (2)

خدصااا  بفااال بن صااادرن بهااا  ببااال بف ببااان بهاااخ بنااالمد طربل بيمنصااا ر طن اخ بااار مااالن  (3)
ددب اان ياانع انرساال  يااان رساا اس يااصااخ بهااان بيغناادرمع اغهاال   نااد ل طبااد جففاار بهساادننع 

ع 4؛ بياااااادق  خع  471ع  3ل يااااا ا  ااااالخل طصاااااادبن. )بيمساااااف ل ع   طربل ق ااااال بيرسااااا  
 366  .) 
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بعددد وفددا  السددفاح أدسددة أبددو مسددلم الما ددود دسددالة وعنوددى فياددا  و   -3

 أ  واائى بالخيفة. 

كا  الما دود قدد أمدر ال سدن بدن ق طبدةم والدال الجنودر م أ  ول د   -2

ى لمقاخلة عبدد هللا بدن علدر فدر الشداام فكتدب ق طبدة بأبر مسلم عاد خوجا

إلددال مالمودوددانر و وددر الما ددود وقددو   "إنددر قددد دأوددل بددأبر مسددلم أنددى 

م ولقدر الكتداب مدن وددح إلدال مالدا بدن أخيى كتداب أميدر المدؤماين فيقدرأح ثدو

الايثم فيقرأحم ووة كا  استاناع"
(1)

. 

ون الددددعو  خجدددرأح علدددال قتدددة سدددليما  بدددن كثيدددر الخناعدددر أحدددد  دددي -5

 العباسية  و  استشاد  الخليفة. 

خ دوى ألمر الما ود عاددما جدرفى عدن وءودة خرسدا  ووءح الشداا  -6

وم ددددر وقولددددى  "هددددو وددددوليار الشدددداا وم ددددرم وخراسددددا  لددددر"
(2)

م 

 واستمرادح فر السير إلال خراسا . 

خقدومى ءسمى علال اسم الخليفة فر دسدائلىم وانتسدابى إلدال سدليل ابدن عبدد 

ن عبا هللا ب
(3)

  . 

والواقددع أ  أبددا مسددلم خمددا ى فددر اءعتمددا  بافسددى ءستشددعادح بأنددى  

جاحب الفةة األعظم فر قياا الدولة العباسديةم وخجداو  حددو  سدلطاخى 

 إلال حد أخاا الما ود ماى علال خيفتى. 

وفدددر عادددد الما دددود ظادددر  عدددد  ن دددة  وايدددة أ دددارها حركدددة  

قرب مدن أجدفاا  عقدب مقتدة الراوندوة التر ظار  فر قرودة داوندد بدال

                                                 
 .  207ع  5ببن ب ثارع   (1)
 .  366ع 365ع  4بيافق بخع   (2)
 .  45بيل ر ع بيفصر بيفبدسخ ب  لع   (3)
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أبر مسلم الخراسانرم وهدر حركدة مسدتمد  مدن األفكداد الفلسدفية القدومدة 

التددر دوجاددا الفددر  بدددافع الشددعود بالقوميددة الفادسدديةم ووعتقددد أجدد اب 

هرح ال ركة بتااسل األدواح وونعمو  أ  دوح آ ا حلل فدر عثمدا  بدن 

نايدا
(1)

دوأ  دباددم الدري وطعماددم ووسدقيام هددو الما دو 
(2)

م وقددد اعتبددر 

الما ددود هددرح الا لددة خروجددا  علددال الدددونم ف ددادب أجدد اباام فددانقلبوا 

عليى وكا وا وفتكو  بىم ولكاى ظفر بام وقتلام. ثم خشدكلل الراوندودة فدر 

حركدددا  متفرعدددة مختلفدددة ماادددا الخرميدددةم وهدددر فرقدددة خددددعال أوةدددا  

بالمسددلمية
(3)

إلددال م قطعددل بعدددا مددو  أبددر مسددلمم ومااددا المقاعيددة نسددبة 

دجة من مرو من أن داد أبدر مسدلم ا عدال األلوهيدة واخخدر قااعدا  وخفدال 

قبح وجاىم وأباح المقادع خدرس ال دوا وال ده والنكدا م كمدا أبداح الاسداع 

ألخباعددىم ولددم وددتم القةدداع علددال هددرح ال ركددة إء فددر  مددن المادددي. وفددر 

م عاد الما ود أخر العلووو  وااوئو  العباسديين وواابدرونام العدداع ألناد

خدددعوهمم واسددتأثروا بالخيفددة  وناددمم وكددا  وقددو  العلددووين فددر المدواددة 

 مدد بدن عبدد هللا بدن ال سدن بدنباو ال سنم وعلال دأسدام اخدوا  همدا م 

بدن علدر بدن أبددر طالدب المعدروا بدالافس النكيددة لنهددح ونسدكىم وكددا  

ولقددب بالماددديم والثددانر إبددراهيم بددن عبددد هللا بددن ال سددن قتيددة بدداخمريم 

الما ددود اهتمامددا  خاجددا  بالقةدداع علددال ال سددايينم فسددير جيشددا  فدداهتم 

                                                 
 ررال ارل بيخهاف  اخ بي،د ما .  (1)

 .  023؛ ببن دبددبدع  514ع  5ببن ب ثارع   (2)
بدا بيااا  خاار  اااخ ناساادب ر اددياال باالم طبااخ مسااهم بيخربساادنخع  يااان ماان ر ساادر،د ساان (3)

بيمنصاا ر سااار  يااان جا اادس بقااادل  ج،اا ر باان مااربل بيفجهااخ هزماان  ق هاان  ق اال ط بدباان  ايااو 
 (.  210ع  5؛ ببن ب ثارع  072ع  3)بيمسف ل ع مر   بياهلع   039سن  
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ضدخما  بقيددا   عيسدال بددن موسدال ولددر عاددحم وحميددد بدن ق طبددةم ا ددتبا 

مع أن اد الافس النكيدةم فدر موضدع قرودب مدن المدوادة فدداد  الددائر  

علال ال ساين وقتة بن ق طبة م مد الافس النكيةم واحتدن دأسدى وحملدى 

025مةا  ساة د 02إلال الما ود فر 
(1)

م أما أخدوح إبدراهيم فقدد أعلدن 

الثود  فر الب ر م واسدتولال عليادام فأدسدة الما دود إليدى جيشدا  بقيدا   

عيسددال بددن موسددال وسددعيد بددن مسددلمم وا ددتبا إبددراهيم بددن عبددد هللا بددن 

ال سدددن مدددع الجددديش العباسدددر فدددر الموضدددع المعدددروا باسدددم بددداخمري 

نفدس العداا القروب مدن الكوفدةم فدانانا وقتدة هاداس فدر
(2)

وحدنوا دأسدى  

مددن مي القعددد . ووقتددر  اسددم  45فددأخوا بددى عيسددال بددن موسددال وملددا فددر 

هدـ وورجدع سدبب باائدى 025الما ود بمدواة بيددا  التدر  ديدها فدر سداة 

بدن األثيدر إلدال أندى لمدا ثداد  الراوندودة فدر الاا دمية الاا علدال حدد قدو  

هددة الكوفددة أوةددا  الواقعددة باددواحر الكوفددة "كددرح سددكاناا لددرلا ولجددواد أ

فإنددى كددا  ءوددأمن أهلاددا علددال نفسددىم وكددانوا قددد أفسدددوا جادددح"
(3)

فخددر   

وجادددحم فان دددد إلددال جرجراوددام ثددم  بافسددى ورخددا  لددى موضددعا  وسددكاى هددو

وجددةم وسدداد ن ددو الجبددة فددر طلددب ماددن  وباددال لددىم حتددال مجددعد إلددال ال

اهتدددى إلددال موضددع بيدددا م الددري وجمددع بددين المدداع والددندام فددر موقددع 

كن أ  خ ة إليدى السدفن مدن الشداا والرقدة والميدر  مدن ال دين والاادد وم

                                                 
ب صااف،دنخع مقد ااال ؛ طباا  بيفاار  476ع  3؛ بيمسااف ل ع  396ع  4بيافقاا بخع   (1)

 .  027؛ ببن دبددبدع  551ع  5؛ ببن ب ثارع  411بيدديباانع  
؛ 591ع  5؛ بباان ب ثااارع  454؛ مقد اال بيدااديباانع  476ع  3بيمسااف ل ع   (2)

 .  027ببن دبددبدع  

 .  023؛ ببن دبددبدع  551ع  5ببن ب ثارع   (3)
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والب ر  وواسل والموجة وأدميايدةم بدين أناداد ءو دة إليدى عددوح اء 

علددال قاطددر . فأعجبددى المكددا م وعددنا علددال اختيددادح إلنشدداع بادددا  وأمددر 

باختيدداد قددوا مددن موي العقددة والعلددم والمعرفددة بالاادسددة ليتولددوا خخطدديل 

هددـم وكتددب إلددال عمالددى 025فابتدددأ الما ددود بإنشددائاا فددر سدداة  المدواددة.

ال دااا والفعلدةم  امفدأمرهم بإنودبالشاا والجبة والكوفة ودابدل والب در  

الكوفدة مدن كبداد العقديع ال جدا  بدن أدطداع وأبدو فكا  ممن أحةر من 

وجعلاددا الما ددود مدددود  026حايفددةم وخددم البادداع فددر سدداة 
(1)

وفددتح فددر  

وابسدددودها أدبعدددة أبددد
(2)

ومدددن أسدددمائاا بيددددا  أو بيددددا م والدددنوداع  

ءن راا قبلتاا إلال اليسادم وقيدة ء وداد نادر  جلدة عادد مدرودح بادام 

كمددا سددمال الجانددب الشددرقر مااددا الروحدداع ءنبسدداط مجددرى الااددر عادددح. 

وفددر وسددل المدواددة أقدداا ق ددرحم والجددامعم و اد حرسددىم وماددا   أوء ح 

ود األمددراع ودجددا  الدولددةوماددا   مددن وقددوا بخدددمتامم وق دد
(3)

و ود  

األهدددالر ختخللادددا األسدددوام. وقدددد حدددرص علدددال خ  ددديااا لت ددداكر فدددر 

العظمددة والفخامددة والمااعددة القسددطاطياية العظمددال. ومددن أ ددار ق ددود 

بيدددا  ق ددر الةدديافة المعددروا بالخةددراع وكددا  واددن  فيددى السددفراع 

ما دود وقدل والوافدو  علال بيدا  من مختلا األقاليم حتال و دد  لادم ال

مقابلتى لادم وكدا  بدأعلال هدرا الق در خمثدا  علدال جدود  فداد  فدر وددح 

                                                 
 .  92ع  خب ربه (1)

ي ااارقخع  بااادل بيبصااار  ااااخ بيجنااا ل بي ااارقخع  بااادل هاااخ بااادل خرسااادنخ ااااخ بي ااامدل ب (2)
بيا ا  اخ بيجن ل بيغربخع  بدل بي دم اخ بي امدل بيغرباخ.  بها  اال بادل من،اد مجاديل 

 (.393ع  4 قدل ماهب  اصفل  يا،د به  بيجبل )بيافق بخع  

 .  592ع  5ببن ب ثارع   (3)
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دمح ودود مع الروح
(1)

ووجفل قبة الق در بأنادا كاندل خدا  البلدد وعلدم  

بيدددا . كددرلا باددال ق ددر الخلددد علددال  دداطئ  جلددة اليربددر خدداد  بيدددا م 

بيامددا كددا  ق ددر الددرهب فددر قلددب المدواددة. دبةددا سددمال برجددافة بيدددا  

ثكاا  لجاددحم وسدودح وخاددم حدو  السدود. وسدرعا  مدا عمدر  اخخرح 

هدـ أمدر 059الرجافةم وأجب ل خةداهر بيددا  فدر العظمدة. وفدر سداة 

الما ددود ببادداع م لددة الكددرن فددر الجاددة الجاوبيددة مددن بيدددا م وورجددع 

السددبب فدددر باددداع الكدددرن إلدددال ادخفددداا الددددخا  المت ددداعد مدددن األسدددوام 

لددري أ عدده الما ددود وضدداوقىم فددأمر وأسددبابى فددر اسددو ا  بيدددا  األمددر ا

باقة هرح األسوام التر كانل خشية قسدما  كبيدرا  مدن مدواتدى إلدال الجادوب 

حيدد  الكددرن. وقيددة فددر سددبب نقددة األسددوام إلددال الكددرن أ  دسددو  ملددا 

الدددروا جددداع إلدددال بيددددا م فدددأمر الربيدددع فطددداا بدددى فدددر المدوادددةم فسدددألى 

 الما ود  كيا دأوتاا  

اء أندر دأودل أعدداعس معدا وهدم السدوقةم  قا   "دأول بااع حسداا   

فلمددا عددا  الرسددو  عاددى أمددر بددإخراجام إلددال ناحيددة الكددرنم وقيددة إنمددا 

أخددددرجام أل  اليربدددداع وطرقوناددددا ووبيتددددو  فياددددام ودبمددددا كددددا  فدددديام 

الجاسو 
(2)

. وفر عاد الما ود انا البيننطيو  بعدذ أداضدر الشداا 

ين الخددامسم ا( فددر عاددد اءمبراطددود قسددطاط955هددـ )031فددر سدداة 

واسددتولوا علددال ملطيددة
(3)

وهدددموا سددودهام ولكددن الما ددود خمكددن مددن  

استر ا ا فر العاا التدالرم وأقداا فيادا حاميدة عسدكروة كبيدر . وفدر عاددح 

                                                 
 .  96ب ربهخع   (1)

 .  592ببن ب ثارع   (2)
 .  211نع  بيمصلر نفس (3)
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استقة عبد الرحمن بن معاووة المعدروا بالدداخة باألنددلس عدن الخيفدة 

العباسددية فددأدا  الما ددود أ  وقةددر علددال سددلطا  عبددد الددرحمن األمددوي 

فبعدد  العدديع بددن مايدد  الي  ددر إلددال األندددلس لم ادبددة عبددد الددرحمن 

ولكن األمير خمكن من إوقاا الانومة بالعباسيين فر قرمونة
(1)

. 

هددـ بددالقرب مددن مكددة وهددو فددر 051وخددوفر الما ددود فددر سدداة  

 طروقى لل ه. 

 

 ا( 915-995هـ/067-051المادي بن الما ود ) -3

لددى بمكددة وددوا خددوفر أبددوحم  وددعوهددو م مددد بددن عبددد هللا الما ددودم ب

ساة قةتاا الدولدة فدر سديام وسداعد علدال ملدا  00وحكم المادي قرابة 

ميلى إلال السلم واستقراد أمدود الدولدة فدر حيدا  أبيدى. وقدد عكدا الماددي 

علددال الفاددو م وخاجددة العمدداد م فأقدداا سددود الرجددافةم وباددال مسددجدهام 

العمددم وكسدا الكعبدة ووسع المسجد الابوي بالمدواةم وجملى بالفسيفسداع و

هددددـ بالدددددوبا  والخددددن والقبدددداطرم وطلددددال جدددددداناا بالمسددددا 061سدددداة 

والعابدددر
(2)

م وبادددال علدددال جواندددب الطروددد  المدددؤ ي إلدددال ال ددده مادددا   

وم طددا  لراحددة ال جددا 
(3)

. وأمددر كددرلا بالنوددا   فددر المسددجد الجددامع 

063بالموجددة فددر سدداة 
(4)

. وكددا  المادددي مددن أكثددر الخلفدداع العباسدديين 

                                                 
ع 0764بيسااااال بباااال بيفزاااااز سااااديمع  اااادرا  بيمسااااهمان   ثاااادرهم اااااخ ب نااااليلع بااااار ذع  (1)

 071  . 

 .  376ع  4بيافق بخع   (2)
 .  456؛ بيسا دخع  214بيمصلر نفسنع   (3)
 .  96ع  6ببن ب ثارع   (4)
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للموسدديقال واليادداعم وكددا  بيطددى وكددتظ بددالمياين وموي المواهددب حبددا  

الفاية أمثا  حدا الدوا ي وسدياط وإبدراهيم الموجدلرم وبسدير بدن خلكدا  

إلال انى كا  أحسن الاا  جوخا م وكا  اباى أبو إس ام إبدراهيم مدن كبداد 

الميادددين الموسددديقيين فدددر بددديط الر ددديد واألمدددينم وعدددد إبدددراهيم  عددديم 

يقية اإلبداعيددة الفادسدديةم بخدديا إسدد   الموجددلر الددري ال ركددة الموسدد

خنعم المددسة التقليدوة العربية
(1)

  . 

وكددا  المادددي  دددودا  علددال أهددة الةددي  والنندقددةم ءخأخددرح فددر  

إهيكام لومة ءئم
(2)

م ففر عاددح ظادر  حركدة المقاعيدة بنعامدة المقادع 

 مدددوطن الا دددة -هدددـ قا هدددا دجدددة مدددن أهدددة مدددرو057الخرسدددانر سددداة 

أعودم ق ير القامةم  ميم الخلقةم اخخر لوجاى قااعدا  مدن مهدب -الفادسية

إلخفددداع قدددبح وجادددىم وا عدددال األلوهيدددةم وكدددا  وقدددو  أ  هللا خلددد  آ ام 

فت و  فر جودخى نوحم وهكرا هلم جدرا  إلدال أبدر مسدلم الخراسدانرم ثدم 

خ و  إلدال ها دمم وسدمال نفسدى ها دما  وكدا  وقدو  بالتااسدلم فتابعدى فدر 

  خل  كثير وكانوا وسدجدو  إلدال ناحيتدى أودن كدانوا مدن الادواحرم الةي

وكانوا وقولو  فر ال رب  "واها م أعاا". وخجمدع حولدى حشدد كبيدر مدن 

التابعين وخ  داوا فدر قلعدة بسدااا وسداجر ح مدن دسدتيام كدشم وأعاندى 

التددرس فددر بخددادى وال دداد
(3)

. ولكددن هددرح ال ركددة لددم وطددة أمدددهام فقددد 

اددعم ملددا أ  المادددي سددير إليددى جيشددا  بقيددا   معددام بددن انتاددل بادديس المق

                                                 
 ع ربجاااع اااادرمرع  ااادرا  بيم سااااق  ب نليساااا ع  رجمااا   بيااالا  ر اساااان نصااادرع بيقااادهر  (1)

 .  024ع  0756
 .  060ببن دبددبدع   (2)
 .  064؛ ببن دبددبدع  37ع  6ببن ب ثارع   (3)
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مسلمم وسعيد ال ر ر أوقع بأجد اب المقادع فادنمامم فلمدا أوقدن المقادع 

بددالايسم جمددع نسدداعح وأهلددى وسددقاهم السددمم وأمددر أ  و ددرم هددو بالادداد 

حتال ءومثة بجثتى
(1)

. 

كرلا ظار  فر أواا المادي حركدة النندقدةم وكدا  أجد اب هدرح  

اددا و  باإلباحيددة المطلقددة والفوضددال والت لددة مددن جميددع القيدداا ال ركددة و

والددروابل اءجتماعيددةم وقددد ختبددع المادددي الننا قددة فددر كددة مكددا م ونكددة 

بامم وعين لمطاد خام دئيسا  وعرا ب احب الننا قةم قتدة مداام أعددا ا  

هائلددةم وبليددى أ  جددالح بددن أبددر عبيددد هللا كاخبددى  ندددو م فأحةددرحم فلمددا 

ملدا قتلدى خأكد لدودى
(2)

. والماددي أو  مدن أمدر بت دايا كتدب الجدد  فدر 

 الر  علال الننا قة والمل دون. 

وفددر عاددد المادددي سدداع  العيقددا  بددين البيددننطيين والعباسدديينم  

هددـ خوالدددل 057فلددم خاقطددع ال ددرب البروددة الب رودددة بياامددام فماددر سدداة 

حمدددي  المادددددي علددددال البيددددننطيينم وقددددد د  البيننطيددددو  علددددال خلددددا 

ليادا م فأاادوا علال مدرعش وأحرقوهدام فجعدة الماددي ابادى هدادو  ا

فددر حلددب لمااجمددة البيددننطيينم وعمددة هددادو  علددال مقدداخلتامم فوجددة 

جيشددى إلددال سددواحة البسددفودم وأداددم اءمبراطددود  إوددرون الوجددية علددال 

ابااددا قسددطاطين السددا  م علددال أ  خدددفع المسددلمين مبليددا  قددددح سددبعو  

د  الادندددة بدددين الماددددي وإودددرون لمدددد  ثدددي  ألدددا  واددداد سددداووا م وعقددد

ساوا 
(3)

. 

                                                 
 .  064؛ ببن دبددبدع  54بيمصلر نفسنع   (1)
 .  211ع  4بيافق بخع   (2)
 .  66بيمصلر نفسنع   (3)
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 ا( 916-915هـ )091-067الاا ي بن المادي   -2

هددو أبددو م مددد موسددال الاددا ي بددن الماددديم بووددع لددى بالخيفددة فددر  

اليددوا الددري خددوفر فيدددى الماددديم وفددر عاددددح الق ددير ضددعفل الخيفدددة 

والمت دلين العباسيةم فقد أجب ل أمدوا  الدولدة خ درا علدال المقدربين 

بددى مددن الشددعراع وايددرهمم كددرلا بدددأ نسدداع الق ددر وتدددخلن فددر  ددؤو  

الدولددةم ممددا قلددة هيبتاددام فكانددل أمددة الخيددندا  حاكمددة مسددتبد  بدداألمود 

وكانددل المواكددب خادددو إلددال باباددام وقيددة أناددا سددعل إلددال قتلددى لمددا  ادمالكبدد

وعام فسمتىم وقية اموا وجاى ببساط جلسوا علال جوانبى
(1)

. 

اددد الاددا ي بدددأ  ظدداهر  اسددتقي  األطددراا فددر الدولددة وفددر ع 

العباسددديةم وقامدددل الفدددتن والماا عدددا  فدددر الدددداخة. فقدددد ثددداد العلوودددو  

هددـ بنعامددة ال سددين بددن علددر بددن 067ال سددايو  فددر ال جددا  فددر سدداة 

ال سددن بددن ال سددن بددن علددر ابددن أبددر طالددبم فأدسددة الاددا ي إلخمددا  

سددليما  وخددم اء ددتباس فددر وا  حددركتام جيشددا  إلددال مكددة بقيددا   م مددد بددن 

بطرو  مكة وسمال فلم فقتة ال سدين ومدن معدى مدن أهدة بيتدىم وفدر أحدد 

أقادبددى وهددو إ دوددس بددن عبددد هللا بددن ال سددنم فددأخال م ددرم ومددن هادداس 

                                                 
 ماد اها،اد. افهها ن سابل اقالهد بهاان  061؛ بيسا دخع  011ع  6ببن ب ثارع   (1)

قصااااد  طخا،ااااد هاااادر ن بير ااااال باااان بيخالااااا   بيبافاااا  ابناااان جففاااارع اخداااااذ بنناااان اااااد ل  
بيخازربن به  هدر نع  ادنذ  ابنع اففهذ بدي،دل  مد افهذ.  قال طنان اادن  الال بيغاار  
به  بيخازربنع ااارن من،اد خر ج،اد ااخ بيم باال  ب ،م،اد بمصاداب  رجال اقادل يان ببال بف 

؛ ببااان 341ع  3)ربجاااع  بيمساااف ل ع   هاااربن بنقااان.3بااان مدياااوع اغدهاااب،د  طقسااام ياااخ
 (.  093؛ ببن دبددبدع  011ع  6ب ثارع  
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خددر  إلددال الميددرب األق ددال واسددتقر بددو ليلددةم فاسددتجاب لددى مددن باددا مددن 

 دسة. البربرم وخمكن بفةة هؤءع األخباا من خأسيس  ولة األ ا

هددـ التددر 067وكددا  الاددا ي عايفددا  فددر م ادبددة الننا قددة فددر سدداة  

خولال فياا الخيفةم فقتة مداام جماعدة
(1)

فديام علدر بدن وقطدينم ووعقدوب  

بن الفةة بن عبد الرحمن ابن عبا 
(2)

  . 

 

 ا( 117-196هـ )073-091هادو  الر يد   -5

 هددو أبددو جعفددر هددادو  بددن م مددد الماددديم مددن أعظددم خلفدداع باددر 

العبددا  وأكثددرهم مكددرا  فددر التددادول العباسددرم لمددا اخ ددا بددى مددن كددرا 

وجو م ولما وجلل إليى الدولة اإلسيمية فر عادح مدن ناةدة حةدادوة 

بليددل األو م فقددد أجددب ل بيدددا  فددر أوامددى كعبددة العلددم واأل ب ومركددن 

التجدداد  وال ددااعةم حتددال أجددبح اسددمى مقرونددا  بددألا ليلددة وليلددة. وفددر 

ن الياددداع والموسددديقال بفةدددة جادددو  ميايدددة إبدددراهيم ع دددرح ادخقدددال فددد

الموجددلر وعددوا ح  لددن م وظاددر فددر أوامددى  ددعراع عظدداا أمثددا  أبددو 

العتاهيددة والعبددا  بددن األحاددام ومددروا  بددن أبددر حف ددة. ومددؤدخين 

أمثددا  األجددمعر والوافدددي وفددر عادددح أوةددا  ظاددر التددأثير الفادسددر فددر 

الفادسددية القدومددة كددالاودو   ال يددا  اءجتماعيددةم فاحتفددة الاددا  باألعيددا 

الدددري أجدددبح و تدددة مادددر قيددداا الدولدددة العباسدددية مدددا كدددا  لدددى مدددن عظمدددة 

ودوعددةم ولددم وقت ددر اءحتفددا  باددرا العيددد علددال الفددر  حسددب خقاليدددهم 

                                                 
 .461؛ بيسا دخع  016بةربهخع   (1)

 .  17ع  6ببن ب ثارع   (2)
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القدومدددةم بدددة عدددد عيددددا   دددعبيا  عامدددا م كمدددا احتفدددة بدددى الخلفددداع احتفددداء  

دسميا  
(1)

مدا انتشدر  األطعمدة م وأجب ل األ واع ختبع الدامل الفادسدر ك

واأل ربة الفادسية. ومدن أندواا األطعمدة الفادسدية التدر  داعل فدر هدرا 

الع ر الكبا 
(2)

األسفيدبا  
(3)

م ومن أمثلة ال لدوى الفادسدية الفدالوم 
(4)

 

والخشددكاانه
(5)

م ووتميددن ع ددر الر دديد بقيدداا عددد  ثددودا   مااددا ثددودا  

الجنوددر  العددرب فددر الشدداا وم ددر والموجددةم وفتاددة الخددواد  فددر
(6)

م 

وخددرو  العلددووين فددر طبرسددتا  وأفروقيددة )خددونس( وفددر ع ددرح نكددب 

هددـ بعددد أ  سدديطروا علددال الدولددة اقت ددا وا  وإ ادوددا م 019البرامكددة سدداة 

وكددانوا وايماددو  علددال جميددع مرافدد  الدولددة فددر ال كددمم وفددر الشددؤو  

 وفر اإل اد  وفر العلوا والفاو . الماليةم

عيقددة الدولددة العباسددية بالدولددة البيننطيددة فكانددل أمددا عددن                   

عيقددة حددرب بخدديا عيقتاددا بالدولددة الكادولاجيددة التددر ادخددبل عاهلاددا 

( مددع الر دديد بعيقددا  المددو   وال ددداقةم وخبددا   102-961 ددادلما  )

                                                 
 .  21ع  0794ا بل ببل بيمفدخ بيصادلع بين ر ز  طثرن اخ ب لل بيفربخع بار ذع  (1)
 .  400ع  0ع  0774 ب ب ا،خع بيمس درث اخ ال ان مس صرثع بيقدهر ع (2)

 .  34ع  0732بيبغلبل ع بيدبا ع  اقا   بيلا  ر لب ل بيجهبخع بيم صلع  (3)
 .  11بيمصلر نفسنع   (4)

 .  91بيمصلر نفسنع   (5)
هاااااع  ثاااادر بيفهاااال بيخاااادرجخ اااااخ 090ثاااادر بيصاصااااح بيخاااادرجخ اااااخ بيم صاااال ساااان   (6)

 اماز  بان ببال  091سان  ع  بي ياال درااث بي ادر  ااخ بيجزاار  بيفرب اا  096نصابان سن  
ع امااد خاار  اثااار ن سااارهمع  قاال بهاادر بير ااال  ياا  097بف ب زر  اااخ سجساا دن ساان  

هاالم ساا ر بيم صاال بساابل اثاار  ثاا ربذ بيخاا بر  ب،ااد )ربجااع ايااو اااخ  ااادر   بماار ااا ز ع 
بيرساادرل بيم بدلياا  بااان بيخهافاا  هاادر ن بير ااال  بيثاادرر امااز  باان بباال بف بيخاادرجخع بيمجهاا  

  مد اها،د(.  461ع  0792ع بغلبلع 3اخا ع بيفلل بي در 
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الجانبا  الاداوا والسفادا  ومن المعروا أ  الر ديد قدا  ال مدي  ضدد 

هدـ خدر  علدال دأ  جديش كثيدا إلدال 010ة البيننطيين بافسدىم ففدر سدا

آسيا ال يرى واجتا  ماطقة الثيودم واقت م المواقع البيننطيدة فدر آسديا 

ال دديرىم وافتددتح ح ددن ال ف دداام كمددا اددنا قائدددح عبددد الملددا بددن 

جدددالح بدددي  البيدددننطيين فدددر نفدددس السددداةم فبلدددغ أنقدددر 
(1)

طر  فاضددد 

مددن العباسدديينم ثددم  ن لبيننطددةبسددلم ماددي اءمبراطددود  اوددرون الددال القبددو 

ا( 114هدددـ )019قامدددل فدددر بيننطدددة حركدددة انقيبيدددة ضدددد إودددرون فدددر 

ا( الدري 100-114احدل ب كمادام وخلفادا اءمبراطدود نقفدود األو  )طأ

نقددذ الادنددةم وامتاددع عددن  فددع الجنوددةم ووددروي ابددن األثيددر هددرا الخبددر 

كدل تادا الدروا وملعبقولى  وكا  وملا الروا حيائر امرأ  اسماا دوار فخل

نقفودم وخنعم الروا أنى مدن أوء  جفادة بدن اسدا م وكدا  قبدة أ  وملدا 

 اددر بعددد خمسددة أ ددار مددن خلعاددام فلمدداولددر  وددوا  الخددرا م وماخددل دو

 استوثقل الروا لاقفود كتب إلال الر يد  

"مددن نقفددود ملددا الددروا إلددال هددادو  ملددا العددربم أمددا بعددد فددإ   

وأقامددل نفسدداا مقدداا البيدددم الملكددة التددر كانددل قبلددر إقامتددا مقدداا الددرنم 

ف ملل إليا من أموالاا ما كال حقيقدا  ب مدة أضدعافاا إليادام ولكدن ملدا 

مدا ح دة لدا مدن حمقانم فإما قرأ  كتدابر هدرا فدادجع ضعا الاساع و

أموالادددام وافتدددد نفسدددا بمدددا نقدددع بدددى الم دددا د  لدددام وإء فالسددديا بياادددا 

                                                 
 .  051ع  6ببن ب ثارع   (1)
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وبياا"
(1)

حتدال لدم وقددد أحدد أ   م فلما قرأ الر يد الكتاب استفنح اليةب

 واظر  و  أ  وخاطبىم وكتب علال ظار الكتاب  

"بسددم هللا الددرحمن الددرحيم. مددن هددادو  أميددر المددؤماين الددال نقفددود  

كلب الروام قدد قدرأ  كتابدا ودا ابدن الكدافر م والجدواب مدا خدراح  و  مدا 

خسدددمعى والسددديا"
(2)

. وعلدددال إثدددر ملدددا  حدددا بجيو دددى مخترقدددا  آسددديا 

علددال هرقلددىم ففت اددا واددام ااددائم كثيددر  وانت ددر ال دديرى حتددال نددن  

علال البيننطيين فدر عدد  مواقدعم وأدادم اءمبراطدود نقفدود علدال إبدراا 

معاهد  جلح خعاد فياا بدفع الجنوة من جدودد. ولكدن البيدننطيين نقةدوا 

هدرح المعاهددد  مددر  ثانيددةم وهدداجموا الدولدة العباسددية والر دديد فددر طرودد  

ر جادوبر آسديا ال ديرى ماتادنون انشدديا  عو خدىم وهنمدوا المسدلمين فد

هدـ وفدتح 071الخليفة ببعذ الفتن الداخليةم ولكن الر يد خر  فدر سداة 

هرقلة وال ف اا وملقونية وايرهام وأسر مدن البيدننطيين سدتة عشدر 

ألفا  
(3)

 م وفر  جنوة عليام قددها خمسو  الا  وااد. 

ي جمددا  3خددوفر الر دديد وهددو اددا  بخراسددا م فدددفن بطددو  فددر  

هـم وكدا  قدد بداوع بوءودة العادد ألوء ح الثيثدة  األمدين 073اآلخر  ساة 

هدـم وقسدم 016هدـم ثدم المدؤخمن سداة 014هـم ثم المدأمو  سداة 095ساة 

اددد بالقسددم الشددرقر إلددال المددأمو م وبددالجنور  والعواجددم ع ولتددى بيدداامم ف

منم أما األمين فتولال الشاا والعرام إلال آخر الميربخإلال المؤ
(4)

. 

                                                 
 .  015ببن ب ثارع   (1)
 .  015ع  6بيمصلر نفسنع   (2)

 .  461بيسا دخع   (3)
 .  093ع  6ببن ب ثارع   (4)
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 ا( 103-111هـ )071-073م مد عبد هللا األمين   -6

هو ولد الر يد من  بيد  أا جعفدر بادل جعفدر بدن الما دود. ولدر  

األمدر بعدد الر دديد جدبي ة الليلدة التددر خدوفال فيادام وكددا  المدأمو  حيائددر 

بمددروم وعلددال الددرام مددن اءنتقددا ا  التددر وجااددا المؤدخددو  إليددى
(1)

م 

إلددال معا ددر  المجددا  عددن خدددبير الدولددةم  وإقبالددى علددال اللاددو وانقطاعددى

وخوجيادددى إلدددال جميدددع البلددددا  فدددر طلدددب الملامدددينم واسدددتخفافى بأخوودددى 

وبقوا حم وإسرافى فدر اإلنفدام علدال ملراخدى ومتعدىم علدال الدرام مدن ملدا 

كلدددىم فقدددد كدددا   دددجاعا  ف دددي ا  أ وبدددا  كرومدددا  
(2)

م أمدددا مدددا وجدددمى بدددى 

ة التددر اعتبددر  الاددناا بددين المؤدخددو  فإنمددا وعبسددر عددن الانعددة الشددعوبي

األمين والمأمو  جراعا  بين القوميدة العربيدة والقوميدة الفادسديةم وكدا  

مددن الطبيعددر أ  خمجددد العااجددر الفادسددية المددأمو  فددر جددراعى ضددد 

األمددينم أل  المددأمو  ب كددم كددو  أمددى فادسدديةم ومثددة الانعددة الشددعوبيةم 

ابدددو الفةدددة وكدددا  و ودددرح الفةدددة بدددن سددداة فادسددديا م وكدددا  أبومددداي 

                                                 
اااار ب طناان ااادن سااار بي االبارع اثااار بي باااارع هاافاث بياارط ع طرباان ااصااهح ي ماادر ع  (1)

بهاا  ايااو بنناان طماار ط ل مااد ب اااع بديخالااا  ثاادنخ ااا م ببنااد  مااالبن بجاا بر قصاار   اااليه ن
هااااع بماااد اااادن بير اااال  انع 072بيمنصااا ر يهفااال باااديار ع  طنااان بااازل طخااادن بيمااا  من سااان  

  قفذ بي ا   بانن  بان طخان بيمنم نع بسبل سفخ ب ماان بها  بازل بيمانم نع انساقد 
 نن. بسم ب مان من بيدربزع  قدع بيبرال ب

.  ماان ب مثهاا  بهاا  ااارم بنصاارنع طن بيفهاال باان بيرباااع بق اار  073بباان دبددباادع   (2)
بهان يمد  نزم بيم قث بفل هزام  ق بذ ب مان طن انخا  يل  بيمنم ن رهانا  ا ا  انفاا يان 
مدديبااان ااااخاب طبااا   نفاااااهد ق ه،مااادع اااارل بهاااان ب ماااان   طناااذ ببربباااخ مجنااا نع طلبااا و  يااا  

 بيفجاام  ط يا ااو خاارب  بيجباادل  ياا  خربساادن  براااع منزي ااو بهاا  نصربرااو  اااا  طبناا  بيفاارل 
ماان طبنااد  بيقاا بل  بيمهاا وع   االب نخ  ياا  ق اال  ياال   ساافو لمااد  طهاال با ااخ  )بباان ب ثااارع 

 452  .) 
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مجوسدديا  إلددال أ  أسددلم فددر  مددن الر دديدم واخ ددة بالر دديد عددن طرودد  

جعفددر البرمكددرم فعيساددى الر دديد مددع اباددى فددر إ اد  القسددم الشددرقر مددن 

 ولتدىم فالفةدة بدن سدداة هدو الدري أ دعة ندداد الفتادة بدين األخدوون سددعيا  

إلق اع العرب عن السلطا  وخ وولى إلال الفدر م وهدو الدري سدعال إلدال 

راسا  عن الدولة العباسية. لادرا ءنسدتبعد أ  وكدو  مدا وجدم بدى ف ة خ

األمين من جفا  مميمة مدن نسده خ دومى وجداائعام الشدعوبيين وكدة 

ما فر األمر أ  األمين لم ووف  فر اختياد دجالدىم ولدم وفطدن إلدال حقيقدة 

 المؤامرا  التر كا  و يكاا أعداؤح ضدح. 

  إلدددال أ  الفةدددة بدددن وورجدددع سدددبب الفتادددة بدددين األمدددين والمدددأمو 

الربيع و ور األمين فطن إلال المأمو  إما آلل إليى الخيفدة وهدو حدر لدن 

وبقدال عليددىم فسددعال الفةددة إلددال إاددراع األمددين وحثددى علددال خلددع المددأمو  

مددن وءوددة العادددم والبيعددة بوءوددة العاددد إلباددى موسددال بددن األمددينم فبددا د 

للمدددؤخمن ثدددم خلدددع  األمدددين بالددددعاع إلبادددى بددداإلمر  بعدددد الددددعاع للمدددأمو 

المؤخمن ووجاى إلال المأمو  وطلب اليدى أ  وقددا ابادى موسدال علدال نفسدى 

وو ةددر عادددحم فاستشدداد المددأمو  و وددرح الفةددة بددن سدداة وخاجددتىم 

فدددأاروح باءمتاددداام فدددامتاعم وكتدددب وعتدددرد
(1)

م وفدددر نفدددس الوقدددل عمدددد 

ى الفةة الال استمالة العبا  بن موسال دئيس وفدد األمدين اليدىم ملوحدا  لد

بددإمر  بعددذ مواضددع مددن م ددرم فأجدداب إلددال بيعددة المددأمو م وأجددبح 

العبددا  عياددا  للمددأمو  وكتددب إلددال الفةددة بددن سدداة بإخبدداد األمددين مددن 

                                                 
 .  072ببن دبددبدع   (1)
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بيددددا 
(1)

م ثدددم عمدددة الفةدددة بدددن سددداة علدددال خوسددديع هدددو  الخددديا بدددين 

األخدددوونم ف دددر  المدددأمو  علدددال اءسدددتقي  بخراسدددا  عاددددما أدسدددة 

ب مداام الادنو  عدن بعدذ كودهدام األمين الال عمالدى فدر خراسدا  وطلد

فامتاع المأمو  عن إجابة األمدين الدال طلبدىم وأمدر بسدد الطدرم والماافدر 

المؤ وددة الددال خراسددا  بثقددا  دجالددى حتددال وماعددوا أي احددد مددن العبددودم 

ف ظر أهة خراسا  أ  وستمالوا برابة أو دهبدةم وضدبل الطدرم بثقدا  

وحم وأخدال بجدوا م أو أج ابى فلم ومكاوا من  خو  خراسا  إء مدن عرفد

كا  خاجرا  معروفا م وفتشل الكتب
(2)

م بة عمد المدأمو  إلدال مكاخبدة ملدا 

كابددة وملددوس التددرس وخاقددا  التبددل الددرون خرجددوا علددال طاعددة األمددين 

 وبع  إليام ببعذ الاداوا. 

فلمددا علددم األمددين بددرلا بدداوع لولدددح موسددال بوءوددة العادددم وسددماح  

علددال الماددابرم وقطددع مكددر المددأمو   الادداط  بددال  م وأمددر بالدددعاع لددى

هدددـم وأدسدددة إلدددال الكعبدددة بعدددذ 075والمدددؤخمن فدددر دبيدددع األو  سددداة 

ال جبددة فددأخوح بكتددابر العاددد اللددرون وضددعاما الر دديد فددر الكعبددة ببيعددة 

األمين والمأمو م فأحةدرهما عاددحم فمنقامدا الفةدة بدن الربيدع. وكدا  

راسدا  وايدرهم. لاك  األمين لعادد أبيدى أثدر عميد  فدر إاةداب أهدة خ

ثدددم خطدددود  الفتادددةم وأجدددب ل نناعدددا  بدددين الفدددر  أن ددداد المدددأمو  

والعرب أن اد األمينم وقد ساند األمدين فدر موقفدى ضدد الفدر  و ودرح 

الفةة بن الربيعم وعلال بن عيسدال بدن ماهدا م وعبدد الدرحمن بدن جبلدة 

                                                 
 .  431ع  6ببن ب ثارع   (1)
 .  075؛ ببن دبددبدع  430ع  6ببن ب ثارع   (2)
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أعظددم قددوا ح. أمددا المددأمو  فقددد وقددا إلددال جانبددى الفةددة بددن سدداةم ومددن 

هرثمددة بددن أعددين وطدداهر بددن ال سددين وبدددأ األمددين وجاددن قواخددى قددوا ح 

لمواجاددة الفتاددةم ثددم أمددر علددر بددن عيسددال بددن ماهددا  بقيا خاددا ل ددرب 

المأمو  بعد أ  جانح بخمسين ألا فاد م وكتدب إلدال أبدر  لدا القاسدم 

بددن إ دوددس العجلددرم وهددي  بددن عبددد هللا ال ةددرمر باءنةددماا إليددىم 

هددـم ودكدب األمدين وشدديعى 075سداة  وخدر  علدر بدن عيسددال فدر  دعبا 

 ومعى القوا  والجاو . 

وفددددر نفددددس الوقددددل كددددا  طدددداهر بددددن ال سددددين وعسددددكر بددددالري  

واإلمدددا ا  خأخيددى مددن خراسددا م وكددا  وتأهددب للقتددا م فلمددا بلددغ علددر بددن 

وكدا  ميدرودا  بقوخدىم علد  بقولدى  )إنمدا طداهر  دوكة مدن  -عيسال ملدا

  ألجد ابى  "مدا بيداكم وبدين أا انرم ومثة طاهر وتولال الجيوشم وقا

أ  واق ددا انق دداا الشددجر مددن الددروح والددروح العاجددا إء أ  وبليددى 

عبودنددا عقبددة همددرا م فددإ  السددخا  ءخقددوى علددال الاطدداحم والبيددا  ء 

جدددبر لادددا علدددال لقددداع األسددددم وإ  أقددداا خعدددر  ل دددد السددديوا وأسددداة 

الرماحم وإما قادباا الري و نونا ماام فل ملا فر أعةا هم(
(1)

  . 

وحد  اء دتباس بدالقرب مدن الدريم واسدتطاا طداهر بدن ال سدين  

بسدداولة التيلددب علددال قددوا  األمددينم ولقددر علددر بددن عيسددال م ددرعىم 

وبووددع للمددأمو  بالخيفددة فددر جميددع خراسددا . ووبدداليو  فددر اسددتاتاد 

األمددين بددالخبرم فيددركرو  أ  نعددر علددر بددن عيسددال جدداعح وهددو و دديد 

                                                 
 .  420ع  6ارع  ببن ب ث (1)
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عر لددر  ال دديدم وقددا   "وولددا  عاددرم سددمكا م فيةددب إم قطددع عليددى الاددا

فإ  كوثرا  قد اجطا  سمكتينم وأنا ما جد   يئا  بعد"
(1)

  . 

وخبددع ملددا فتددر  مشدد ونة باءدخبدداس والفوضددالم فقددد خعجددة األمددين  

فر الر  علال الانومة التدر أجديب بادا جيشدى  و  إعددا  مسدب  أو وفقدا  

وجدى عبدد الدرحمن لخطة موضوعةم كما إنى لم و سن اختياد القا  م فقدد 

بن جبلة األنبدادي فدر عشدرون ألدا دجدة ن دو همدرا . واسدتعملى عليادا 

وعلال كة ما وفت ى من بدي  خراسدا م فلمدا وجدة ابدن جبلدة إلدال همدرا  

 را فر خ  ين سودهام ولكن طاهر بن ال سين لدم ومالدى لدرلام فأخداح 

  فدر إلال همرا م فخر  إليى ابن جبلدة علدال ايدر خعبئدةم وا دتبا الفروقدا

قتا  عايا انتاال بانومة جيش المأمو م و خدة ابدن جبلدة همدرا م فأقداا 

باددا أوامددا  أعددا  خيلاددا جمددع جددفوفىم ثددم خددر  لقتددا  طدداهرم فددانانا 

أجدد ابى ووضددع فدديام عسددكر طدداهر السدديوام وامتاددع ابددن جبلددة فددر 

المدواددةم ف اجددرح طدداهرم فأدسددة إليددى ابددن جبلددة وطلددب األمددا  لافسددى 

ىم وسلم لى ابن جبلة همرا . ولكدن ابدن جبلدة خظداهر بعدد ولمن معىم فأما

ملا برضائى بأمدا  طداهرم ثدم ااتدرهم وهدم آمادو  فركدب فدر أجد ابى 

وبا د طاهر بالاجوا  و  أ  وشدعرم وعلدال الدرام مدن ملدام فقدد انادنا 

ابددن جبلددة وأجدد ابىم وظددة وقاخددة حتددال قتددة
(2)

. ثددم سددير األمددين للمددر  

ألفددا  لم ادبددة طدداهر بقيددا   أسددد بددن ونوددد بددن الثالثددة جيشددا  عدخددى أدبعددو  

منوددم وأحمددد بددن منودددم وعبددد هللا بددن حميددد بددن ق طبددةم وسدداد العسددكر 

                                                 
 .  076؛ ببن دبددبدع  460-461ع  6ببن ب ثارع   (1)
 .  421ع  6ببن ب ثارع   (2)
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إلال خدانقينم ولكدن طداهر بد  العيدو  والجواسديس فدر معسدكر األمدينم 

واحتددا  فددر وقددوا اءخددتيا بيدداامم فدداختلفوام وانددتقذ أمددرهم وقاخددة 

و  أ  وواجادوا عسدكر طداهر. بعةام بعةا م ثدم انسد بوا مدن خدانقين  

وحد  بعد ملدا أ  انقلدب ال سدين ابدن علدر بدن عيسدال بدن ماهدا م أحدد 

قددا   األمددين عليدددىم وخلعددى وحبسددى بق دددر الما ددودم وبدداوع للمدددأمو  

وخبعددى فددر ملددا فرودد  مددن العسددكرم ولكددن فروقددا  آخددر اسددتاع مددن هددرا 

ال الت ددرام وخددبعام أهددة األدبددا م فقدداخلوا ال سددين بددن علددر بددن عيسدد

إلدال  حوأسروحم و خة أسد ال ربر علال األمين فخل ى من قيدو حم وأعدا 

ق ر الخلد. ثم اسدتقدا األمدين قائددح األسديرم فعاخبدىم فاعتدرد إليدىم وعفدا 

األمدددين عادددىم ثدددم خلدددع عليدددى ووءح العسدددكرم وأمدددرح بمقاخلدددة المدددأمو م 

 فخر م ثم هربم ولكن قوما  أ دكوح وقتلوح وفر هدرح األثاداع كدا  طداهر

بن ال سين وستولر علال األقاليم الخاضعة لألمين إقليمدا  بعدد إقلديمم فةدم 

إقلددديم المبدددا  الواقدددع جادددوبر ب دددر قدددنوونم ثدددم إقلددديم األهدددوا  وواسدددل 

والمدددائنم واقتربددل جيو ددى مددن بيدددا م وبدداوع عامددة ال جددا  للمددأمو م 

وخمكددن هرثمددة بددن أعددين مددن م اجددر  بيدددا  مددن الجانددب الشددرقرم أمددا 

ال سدددين فتدددولال ح ددداد الجاندددب اليربدددر مدددن بيددددا م و اا طددداهر بدددن 

اع هدددرا  05ال  ددداد مدددد    دددارا م وقدددد أجددديب عمدددرا  بيددددا  مدددن جدددرس

ال  ددداد الطوودددة بأضدددراد كبيدددر  بسدددبب قدددرائا الماجايددد  والدددافلم 

ر كددة فتادددمل أسددواد المدواددةم و مددر  المبددانرم وا ددتعلل الايددرا  فدد

فدددر  األقدددوا  فدددر ل معالمادددام ونمكدددا م حتدددال  الدددل م اسدددااا وخربددد

المدواةم وانتشدر  األمدرا  والمجاعدا م واضدطر األمدين إلدال بيدع مدا 
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فر خنائاى من أمتعة وخ ا لياف  علال الجادد
(1)

م أمدا طداهر بدن ال سدين 

فقددد عجددن عددن اءسددتييع علددال بعددذ أحيدداع بيدددا  مثددة الكددرن ومدواددة 

 الما ود وأسوام الخلدم فسماها طاهر  اد الاك . 

ام م مدد وانى وقدوا ح ومداعن عادما خرلى كثير من أثم خخر  األمي 

أفراهمددر  الموكددة بق ددر جددالحم  بددن عيسددال جدداحب  ددرطتىم وعلددر

وعبد هللا بن حميد بن ق طبة وأخوخىم وو يدال بدن علدر ماهدا م وخنومدة 

بدددن خدددا ام وخرخدددب علدددال ملدددا سدددقوط أسدددوام الكدددون فدددر ودددد طددداهرم 

العيددادو  وأهددة  وخ  ددن األمددين بمدواددة الما ددودم خددولال الدددفاا عاددى

السددجو م وكددانوا وقدداخلو  عددرا م فددر أوسدداطام المددأ دم ون دد ى بعددذ 

أجددد ابى بدددالخرو  إلدددال الشددداا وإعدددا   جمدددع قواخدددى مدددن هاددداسم فددداقتاع 

امم وعنا علدال ملدام ولكدن طداهر بدن ال سدين علدم بدرلا الخبدرم   با

فكتب إلال عد  مدن أجد اب األمدين ودأمرهم بإقاداا األمدين بالعددو  عدن 

عددذ الااجدد ين بددأ  وستسددلم وأثاددوح عمددا أقدددا عليددىم ون دد ى بعنمددىم 

   لدى عدن الخيفدةم فقبدة أ  وسدلم الخداخم والقةديب والبدر   ألخيى ووتاا

وهددر مددن مخلفددا  الرسددو م لطدداهر ووسددلم نفسددى إلددال هرثمددة بددن أعددين 

لكبر ساىم ولما عرا مدن قسدو  طداهرم ايدر أ  طداهر خشدر أء وكدو  

اعتنمىم ءسيما وقد بليى من قبدة أندى كدا  وادوي  األمين جا ا  فر خافير ما

الخرو  من بيدا  إلال الجنور  وبدي  الشداام فوضدع حدو  الق در كميادا  

مددا أدسددة هرثمددة إلددال األمددين حراقددة علددال بدداب خراسددا م لبالسدديحم ف

                                                 
بهاادر ب ماااان  يااا  بااااع ماااد ااااخ بيخاازبرن مااان ب م فااا ع  هااارل  ناااا  بيفهااا   بيااااهل  (1)

 (.  013؛ بةربهخع  213ع  3لندنار  لربهم )بيمسف ل ع  
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ونددن  األمددين بال راقددةم أدسددة طدداهر جماعددة مددن العددوامين خرقوهددا 

بح األمددين إلددال الشدداطئبالسددااام وقيددة قلبوهددا بمددن فياددام وسدد
(1)

م فقددبذ 

هدـم وطدافوا 071ة عليى بعذ عساكر المأمو م ومب وح فدر الم درا سدا

ر إلال المأمو  ف دن  المدأمو  لقتلدىم وكدا  ورادب اهطبرأسىم فأدسلاا 

فددر أ  ورسددة إليددى حيددا  ليددرى فيددى دأوددىم ف قددد بددرلا علددال طدداهر بددن 

ال سينم وأهملى إلال أ  ما  طرودا  بعيدا  
(2)

  . 

 

 ا( 133-103هـ )401-079أبو العبا  عبد هللا المأمو    -9

هو ابن هادو  الر يد من جادوة فادسية خددعال مراجدةم بوودع لدى  

هدـم وبوودع لدى البيعدة العامدة ببيددا  079بالخيفة وهو بخراسا  فر سداة 

م وفدر هددرح األثاداع كدا  الفةددة بدن سدداة وسدتبد بددأمود هددـ 071سداة فدر 

التدر كدا  وادوي اخخامهدا  ادا  للخيفدةم وو دو   الدولة وودبرها مدن مدرو

اإل اد  المركنوة من العرام العربر إلدال خراسدا  الفادسديةم ولكدر وافدر 

هرا المخطل الخطيرم حجر علال المأمو م وماع أهة بيتدى وكبداد قدوا حم 

من الدخو  إليدى إء بدإم  مادىم ثدم أمدر علدال لسدا  المدأمو  بتعيدين أخيدى 

لدديم العددرام وال جددا  والدديمنال سددن بددن سدداة علددال إق
(3)

م خمايدددا  لجعددة 

بي  الشرم العربر وءوا  خابعة لخراسا . وقدد أثداد هدرا الوضدع ثدائر  

العرب فر بيدا  وايرها مدن ال واضدر العربيدة. واسدتاع لدى العباسديو م 

هدـ 071فثاد ن ر ابن  ب  من بار عقية بشدما  حلدب فدر أواخدر سداة 

                                                 
 .  015؛ بةربهخع  416 ع 6؛ ببن ب ثارع  204ع  3بيمسف ل ع   (1)
 .497بيسا دخع   (2)
 .497بيسا دخع   (3)
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ن الددبي م واسدتولال علددال سيسداط مددن ا( وخيلدب علددال مدا جدداودح مد102)

مد  الجنور م وانةدم إليدى حشدد كبيدر مدن األعدرابم وكثدر  جموعدىم 

فددأمر ال سددن بددن سدداة طدداهر بددن ال سددين بالسددير إلددال الرقددة لم ادبددة 

م بعدددد أ  وءح الموجدددة 077ن دددر بدددن  دددب  المقبدددة فدددر أوائدددة سددداة 

ر والجنوددر  والشدداا والميددرب. فنحددا طدداهر وا ددتبا مددع ن ددر باددواح

كيسوا باليرب من حلدب فدر قتدا   ددود أبلدال فيدى ن در وأخباعدى العدرب 

بدديع عظيمددا م وادخددد طدداهر إلددال الرقددة  ددبى ماددنوام وخرخددب علددال ملددا 

ادخفاا  أ  ن ر بن  ب  بدالجنور م فقدد قدوى مدن أمدرح وأعلدال  دأنىم 

وخوافد عليى األخباا واألن دادم ولدم ودرَ  ابدن  دب  أ  وجعدة مدن هدرا 

 خ ديا  لدىم وإنمدا عبدر عدن ثباخدى علدال المبددأ عاددما أخداح الا ر مكسدبا  

نفددر مددن  دديعة الطددالبيين فقددالوا لددى  "قددد وخددر  باددر العبددا  دجددالام 

وأعلقل عاام العربم فلو باوعل لخليفة كدا  أقدرب ألمدرس" فقدا   "مدن 

أي الاا  " قدالوا  "نبداوع لدبعذ آ  علدر بدن أبدر طالدب" فقدا   "أبداوع 

فيقددو  أنددى هددو خلقاددر ود قاددر  قددالوا  "فابدداوع  بعددذ أوء  السددو اوا 

لبعذ بار أمية" فقا   "أولئا قد أ بر أمدرهمم والمددبر ءوقدة أبددا م ولدو 

سلم علال دجدة مددبر ألعددانر إ بدادحم وإنمدا هدو فدر بادر عبدا م وإنمدا 

حادبتام م امدا  علدال العدرب ألنادم وقددمو  علديام العجدم
(1)

م ولدم ووفد  

هدـ عاددما حاجدرح عبدد 417 دب  إء فدر سداة  المأمو  فر إخما  حركة

هللا بددن طدداهر بكيسددوا وضددي  عليددى حتددال طلددب األمددا 
(2)

م وكمددا عجددن 

                                                 
 .  311ببن ب ثارع   (1)
 .  311بيمصلر نفسنع   (2)
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ال سددن بددن سدداة عددن إخمددا  ثددود  ن ددر بددن  ددب  العقيلددرم أخفدد  فددر 

 -وبالددرا  فددر الب ددر  والكوفددة -إخمددا  الفددتن التددر ا ددتعلل فددر العددرام

اة واسددتبدا  حيدد  اسددتد  العلووددو  هادداس ضددعا نفددوم ال سددن بددن سدد

هدـ ظادر 077الفةة بن ساة بالمأمو  وأعلاوا ثودخام عليدىم ففدر سداة 

أبددو عبددد هللا م مددد بددن إبددراهيم بددن إسددماعية بددن إبددراهيم بددن ال سددن بددن 

ال سددين بددن علددر بالكوفددةم و عددا إلددال الرضددا مددن آ  م مدددم والعمددة 

وا بالكتاب والسداسةم وهدو المعدروا بدابن طباطبدام وقدا  الثدود  أبدو السدرا

السرى بدن ما دودم القديم بدأمرح فدر ال دربم ونجدح فدر إوقداا الانومدة 

بددالجيوش التددر وجااددا إليددى ال سددن بددن سدداةم واسددتولال علددال الكوفددة. 

وعلددال الددرام مددن وفددا  م مددد بددن إبددراهيم بددن طباطبددا فجددأ م فقددد خددولال 

مكانددى م مددد بددن م مددد بددن  وددد بددن علددر بددن ال سددين بددن علددرم وانتشددر 

 الطددالبيو  فددر الددبي
(1)

. وضددرب أبددو السددراوا الدددداهم بالكوفددةم وعددا  

جيو ى بالب ر  وواسدل ونواحيامدام فتيلدب علدال الب در  والمددائنم ثدم 

ولددال عمدداء  علددال مكددة والدديمن واألهددوا  والب ددر  والمدددائنم واسددتف ة 

خطددر حركددة أبددر السددراوام واستع ددال علددال ال سددن بددن سدداة قمعاددام 

خمكددن مددن هنومددة أبددر السددراوا  فاسددتاجد بالقائددد هرثمددة بددن أعددين الددري

                                                 
 ثااال بديملانااا  مامااال بااان ساااهامدن بااان لب ل بااان بياسااان بااان بياسااان بااان بهاااخع   ثااال  (1)

بديبصاار  بهاا  بااان ماماال باان جففااار باان مامااال باان بهااخ بااان بياساان باان بهاااخع  زااال بااان 
ماال باان بهااخ باان بياسااان بيمفاار ث بزااال بيناادر ياثاار  مااد طااار  بديبصاار  ماان م ساا  باان ما

ل ر بيفبدساااانع  ص،اار اااخ بيااامن  بااربهام باان م ساا  باان جففاار باان ماماال باان بهااخ باان 
بياسن بان بهاخع  ااخ ماا  مامال بان جففار بان مامال بان بهاخ بان بياساان بياا  لباذ 

؛ بيافقااا بخع 237ع  3  ياااان بيسااابدا  مااان اااار  بي ااااف   قدماااذ بخمدم ااان )بيمساااف ل ع 
 (.  225ع  4 
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ا( إلددال القا سدديةم 105هددـ )41وحملددى علددال الفددراد مددن الكوفددة فددر سدداة 

ومن هااس مةدال إلدال خو سدتا م وانتادال بدى األمدر إلدال الوقدوا فدر ودد 

ال سددن بددن سدداة الددري قتلددى وبعدد  برأسددى إلددال المددأمو 
(1)

. وفددر نفددس 

ةم ءسدديما فددر الوقددلم كانددل الثددودا  خجتدداح سددائر أقدداليم الدولددة العباسددي

ال جا  واليمن وم ر والشاا
(2)

م وورجع سبب هدرح الثدودا  إلدال خيلدب 

الفةدة بدن سداة علدال المدأمو  "وأنددى أننلدى ق درا  حجبدى فيدى عدن أهددة 

بيتددى وقددوا حم وأنددى وسددتبد بدداألمر  ونددىم فيةددب لددرلا باددو ها ددم ووجددوح 

الاا م واجترأوا علال ال سن بن ساة وهاجل الفتن فر األم اد"
(3)

. 

وفر خةم هرح األحدا  الخطير  كا  الفةة بن سداة ودت كم فدر  

أمود الدولة فر مرو فتلقدب بلقدب الدو ور األميدرم كمدا خلقدب أوةدا  بلقدب 

مي الرواسددتين لجمعددى بددين السدديا والقلددم. وإلجدديح األمددود كددا  ءبددد 

للخليفددة المددأمو  مددن أ  وطلعددى دجددة عربددر ايددود علددال حقددائ  األمددود 

ليدى بسدبب ال  داد الم كدم الدري فرضدى الفةدة بدن التر كانل خخفدال ع

ساة علال بيطدىم وخمثدة هدرا الشدخ  الييدود فدر  خ دية هرثمدة بدن 

أعدددين القائدددد العربدددرم الدددري قدددرد السدددير إلدددال مدددرو ليب دددر الخليفدددة 

بالمؤامرا  التر ودبرها بار سداة وجداائعام الفدر م وفطدن ابدن سداة 

بتوليتددى الشدداا وال جددا   إلددال نواوددا هرثمددةم فاست دددد أمددرا  مددن الخليفددة

حتددال وبعدددح عددن خراسددا  وو ددو  بياددى وبددين اءخ ددا  بالمددأمو م ولكددن 

هرثمدددة دفدددذ أ  وافدددر هدددرا األمدددرم وواجدددة سددديرح إلدددال مدددرو قدددائي   

                                                 
 .  317ع  6؛ ببن ب ثارع  221ع  3بيمسف ل ع   (1)
  مد اها،د.  226ع  4بيافق بخع   (2)
 .  314ع  6ببن ب ثارع   (3)
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"ءأدجددع حتددال ألقددال أميددر المددؤماين إ ءء  ماددى عليددىم ولمددا وعددرا مددن 

فةدة بدن ن ي تى لى وآلبائدىم وأدا  أ  وعدرا المدأمو  مدا وددبر عليدى ال

سدداة ومددا وكددتم عاددى مددن األخبددادم وأنددى ءودعددى حتددال وددر ح إلددال بيدددا  

ليتوسل سلطانى
(1)

وبليدل هدرح الكلمدا  مسدامع الفةدةم فدأوهم المدأمو   

بأ  هرثمة هو الري أثداد عليدى الدبي م وهدو الدري    أبدا السدراوام وأندى 

خددالا أمددر أميددر المددؤماين عادددما قلدددح وءوددة الشدداا وال جددا م وحدد  

فةة الخليفة علدال خأ وبدى حتدال وكدو  عبدر  لمدن وعتبدر. ونجدح الفةدة ال

فددر خيييددر قلددب المددأمو  علددال هرثمددةم فلمددا وجددة هرثمددة مددروم أمددر 

الفةددة بددالطبو  فدددقل لكددر وسددمعاا المددأمو م فسددأ  المددأمو  عااددام 

فقالوا لى  "هرثمة قد أقبة ورعد ووبدرم". وفدر نفدس الوقدل ظدن هرثمدة 

و  قولدىم فدأمر المدأمو  بإ خالدىم ثدم وجدى إليدى أ  قرا الطبدو  وعادر قبد

خامة خأليدب أبدر السدراوا وأهدة الكوفدة العلدووين عليدىم ولدم وقبدة مادى أي 

عددرد أو اعتددرا  فددأمر بددى فددد  بطاددىم وضددرب أنفددىم وحبسددىم أمددا 

الفةة فقد أمر أعوانى بالتشدود عليدى وخعروبدى
(2)

م وأقداا هرثمدة أوامدا  فدر 

اد أهدة بيددا  علدال ال سدن بدن سداةم وطدر وا سجاى ثم خوفر مقتوء . وث

عمالى من بيدا م كما أخرجدوا علدر بدن هشداا بيددا  مدن قبدة ال سدن بدن 

سددداةم وأدا وا أ  وبددداوعوا الما دددود بدددن الماددددي العباسدددر بالخيفدددةم 

فامتاع عن ملام ثم عرضوا عليدى اإلمدر  علديام علدال أ  وددعو المدأمو  

بالخيفددةم فأجددابام إليددى
(3)

هددـ عادددما أجددروا علددال ملددا 410فددر سدداة  

                                                 
 .  305بيمصلر نفسنع   (1)

 .  305ع  6ببن ب ثارع   (2)
 .  340بيمصلر نفسنع   (3)
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قائلين  "ءخرضال بالمجو  بن المجدو  ال سدن بدن سداة"
(1)

وخةدامن  

أهددة بيدددا  علددال إجدديح مددا فسددد مددن أحددوا  األمددن ووضددع حددد لجددرائم 

الشطاد وقطاا الطرم والعابثين فر بيددا  نفسداام وعدرا هدؤءع الدرون 

العمدة خجر وا لدرلا بالمقطوعدة لألمدر بدالمعروا والاادر عدن الماكدر و

 -بعددد أ  خخلدد  مددن هرثمددة -بالكتدداب والسدداة. ووجددد الفةددة بددن سدداة

الطرو  أمامى مايئدا  لاقدة الخيفدة مدن العباسديين إلدال العلدووينم فمدا  ا  

ونون األمر المأمو  لتافير هرح الخطدو م ووافدرح مدن آلدى العباسديين الدرون 

و  مدن خرجوا عليى فر بيدا م مستيي  فدر ملدا مدا كدا  وت لدال بدى المدأم

مروندة خجداح العلدووين
(2)

م حتدال أقاعدى بدأ  وختداد اءمداا علدر الرضدا بدن 

هدددـ. وودددركر المؤدخدددو  أ  410موسدددال الكددداظم وليدددا  لعاددددح فدددر سددداة 

المأمو  نظر فر بار العبا  وبار علرم فلم وجدد أحددا  أفةدة وء أدوا 

 وء أعلم ماىم فاستقدمى المأمو  إلال مروم وأننلى أحسدن إندنا م ثدم بداوع

م(م ليددى وسددلع لال هللالددى بوءوددة العادددم ولقبددى الرضددال مددن آ  م مددد )جدد

الثيداب الخةدر  رح السدوا  مدن الثيداب واألعديا وادخدداعوأمر جاددح بطد

م وضددرب اسددمى علددال الدددنانير والدددداهمم ثددم  410فددر دمةددا  سدداة 

 وجى من أا حبيب اباتىم و و  م مد بن علر بن موسدال الرضدا باباتدى 

أا الفةة
(3)

ظاهر أ  اإلمداا علدر الرضدا اطلدع المدأمو  علدال حقيقدة وال 

األوضاام وأطلعى علال سوع ال ا  من الفتن وال دروب والثدودا  التدر 

                                                 
 .  343بيمصلر نفسنع   (1)

فدصااال ربجااع  ااادر   بماار ااا ز ع سادساا  بيماانم ن  جاادن بيفهاا اانع مجهاا  يمزااال ماان بي  (2)
 .  471-491ع  0793ع سن  06اها  بآللبلع جدمف  بغلبلع بيفلل 

 .  077؛ ببن دبددبدع  220ع  3بيمسف ل ع   (3)
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اسددتمر  ماددر قتددة األمددينم وبمددا كددا  الفةددة بددن سدداة وسددتر عاددى مددن 

أخبدداد
(1)

. وهكددرا خظدداهر المددأمو  وعلددر الرضددا برضددائاما عددن خ ووددة 

را دوبددة الفةددة بددن سدداة. ولكددن أهددة الخيفددة إلددال العلددووينم حتددال ءوثيدد

بيدددا  أبددوا أ  خخددر  الخيفددة مددن ولددد العبددا م وظاددوا أ  خ وولاددا إلددال 

العلدددووين حلقدددة فدددر مدددؤامر  خططادددا الفةدددة بدددن سددداة
(2)

م وكدددانوا قدددد 

استاعوا من ما ود بدن الماددي ءعتمدا ح علدال الشدطاد بطانتدى. فبداوعوا 

إبراهيم ابدن الماددي
(3)

بدادسم وخلعدوا المدأمو  فدر لمبالخيفدةم ولقبدوح ا 

هددـم وباوعددى سددائر باددر ها ددمم فاسددتولال إبددراهيم 414سدداة ل ددرا اددر  م

علددال الكوفددة والسددوا  كلددىم واسددتعمة علددال الجانددب اليربددر مددن بيدددا  

العبددا  بددن موسددال الاددا يم وعلددال الجانددب الشددرقر مااددا إسدد ام بددن 

 موسال الاا ي. 

ال سددرخسم وعددنا المددأمو  علددال السددير إلددال العددرامم فت ددرس إلدد 

فدر حمداا  اد المدأمو  وقيدة وهااس ااتيدة الفةدة بدن سداة فدر حمامدى 

من  عبا م فاستعظم المأمو  ملام وأمر بقتة قتلتدى. وقيدة أندى هدو  4فر 

الري أمر بقتة الفةة بن ساةم وملا أندى لمدا دأى إنكداد أهدة بيددا  لمدا 

                                                 
. اااايو طبهغاان طن بيفهاال باان ساا،ل اااال بهااان  طن بيناادل 326ع  6بباان ب ثااارع   (1)

دن بيفهاال  مااادن طخااان بياساان  مااادن بةماادم بهااخ بيرهاادع سااانقم ن بهاا  بيماانم ن مااا
 بس اهاار بةماادم بهااخ بيرهااد بااللبس ماان بي اا، ل ااانخبر ن باانن طهاال بغاالبل بااداف ب ةبااربهام 
ببن بيم،ل   طن،م سام ن بيخهافا  بيسانخ بها  طسادل ب بادب،م يهمانم ن باديرا ع ثام بدهفا ن 

ب ب بيماانم ن بااديخر    ياا  بغاالبل بهاا  طاداااال بيفهاال اامااد ا فهاا  ب،رثماا  باان طبااانع  داادي
 (.  329ع  6)ببن ب ثارع  

 .  346ع  6ببن ب ثارع   (2)
 (.  220ع  3ادن افرث بدبن  اه  )بيمسف ل ع   (3)
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بددن فعلدى مددن نقددة الخيفددة إلددال باددر علددرم وأناددم نسددبوا ملددا إلددال الفةددة 

ساةم ودأى الفتاة قائمةم    جماعة علدال الفةدة ابدن سداة فقتلدوح فدر 

ال ماا ثم أخرهم وقدمام ليةدرب دقدابامم فقدالوا لدى  "أندل أمرخادا بدرلا 

ثددم خقتلاددا. فقددا   أنددا أقددتلكم بددإقرادكمم وأمددا مددا ا عيتمددوح علددال مددن أنددال 

أمرخكم برلا فدعوى ليس لاا بياة"
(1)

. 

ا علددر الرضددا فجددأ  فددر جددفر سدداة وفددر مدواددة طددو  خددوفر اإلمددا 

م بسدددبب عادددب أكثدددر مادددىم وقيدددة لعادددب مسدددموا413
(2)

ف دددلال عليدددى  

المددأمو م و فاددى عاددد قبددر أبيددى الر دديد. ثددم جددد المددأمو  فددر السددير إلددال 

مدن  4بيدا  فلما علم إبراهيم بن المادي بقرب وجولى فر من بيددا  فدر 

لرجددافةم ثددم م ووجددة المددأمو  إلددال بيدددا م فاددن  ا413مي ال جددة سدداة 

خ و  ونن  ق رح علدال  داطئ  جلدةم وكدا  قدد اسدتقدا معدى طداهر بدن 

ال سدين مدن الرقدة ليوافيدى بددالااروا م وو د بى إلدال بيددا م ولمدا اسددتقر 

فددر بيدددا م خلقدداح العباسدديو م وسددألوح أ  وتددرس لبددا  الخةددر  ووددأمر 

 .  412جفر ساة  43بالعو   إلال السوا م فأجابام إلال ملا فر 

اهيم بددن المادددي فقددد أمددر المددأمو  بالب دد  عاددىم فظفددر بددى أمدا إبددر 

وكددا  متاكددرا  فددر  ي امددرأ م فعفددا المددأمو  عاددىم وأمددا  401فددر سدداة 

لم دابة ا  ال سن بن ساة فقد عنلدى عدن وءودة العدرامم واسدتو دح جبدر

.  أمدا طداهر 401بعد قتة أخيىم وخنو  باباتدى بدروا  فدر دمةدا  سداة 

م بياما ولدال ابادى عبدد 415مو  خراسا  فر ساة بن ال سين فقد وءح المأ

                                                 
  مد اها،د.  077ببن دبددبدع   (1)
 .  350ع  6؛ ببن ب ثارع  220ع  3بيمسف ل ع   (2)
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هللا بن طاهر الجنور  والشاا وم رم وخدوفر طداهر فدر جمدا ي األولدال 

هددـم وقيددة أنددى كددا  واددوي اءسددتقي  بخراسددا م وقطددع اسددم 419سدداة 

المأمو  فر الخطبةم ولكدن المدو  فاجدأحم فقدد مكدر ابدن األثيدر أ  كلثدوا 

برودد فدر خراسدا  قدا  "فلمدا كدا  سداة بن ثابدل بدن أبدر سدعيدم القدائم بال

سددبع ومددائتين حةددر  الجمعددة ف ددعد طدداهر المابددرم فخطددبم فلمددا بلددغ 

إلال مكر الخليفة أمسا عن الدعاع لىم وقدا   اللادم أجدلح أمدة م مدد بمدا 

أجددل ل بددى أوليدداعسم واكفاددا مؤونددة مددن بيددال علياددا وحشددد فياددام بلددم 

الشع  وحقن الدماع وإجيح ما  البين"
(1)

  . 

 ومن بين الثودا  التر قامل فر عاد المأمو    

 هـ  406ثود  عرب م ر وأقباطاا ساة  -0

قامددل بالوجددى الب ددري بسددبب خعسددا الددوء  وخشددد هم مددع األقبدداط  

والعرب فر جباوة الةرائب والجنوا  وقد  دملل هدرح الثدود  كدة بدي  

الوجددى الب ددريم واضددطر المددأمو  إلددال الخددرو  بافسددى إلددال م ددر فددر 

وومددا م والظدداهر أ  المددأمو   29م لتادئددة األحددوا م فأقدداا باددا 403 سدداة

اسدددتخدا العادددا فدددر القةددداع علدددال هدددرح الثدددود م وعادددد إلدددال األفشدددين 

بم ادبتام وخاجدة قدبل البشدرو  مدن أهدة ال دوام فقتدة مداام األفشدين 

عد ا  كبيرا م وسدباهمم فانلدوا علدال حكدم المدأمو . واسدتفتال المدأمو  فدر 

كيددا  بم ددر وقددا  لددى ال دداد  بددن مسددكين فقددا   "إ  كددانوا ملددا فقياددا  مال

خرجوا لظلم نالام في خ دة  مداؤهم وأمدوالام. فقدا  المدأمو   أندل خديس 

ومالا أخيس ماام وهؤءع كفداد لادم ممدة إما ظلمدوا خظلمدوا إلدال األمداام 

                                                 
 .  314ع  6ببن ب ثارع   (1)
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ولددديس لادددم أ  وستا دددروا بأسددديافامم وءوسدددفكوا  مددداع المسدددلمين فدددر 

 ود دؤساعهم ف ملام إلال بيدا  وادهم". وأخر  الما
(1)

  . 

 

ثود  النط -4
(2)

 فر جاوبر العرام باواحر الب ر    

قاا النط بثودخام مار قيداا الفتادة بدين األمدين والمدأمو م وقدد ولدر  

هددـ عيسددال بددن ونوددد الجلددومي415المددأمو  لم ددادبتام فددر سدداة 
(3)

م كمددا 

وأسدداد إليددى  عاددد فددر العدداا التددالر لم ددادبتام قائدددح  او  بددن ماسدد ود

أعمدددا  الب دددر  وكدددود  جلدددة واليمامدددة والب دددرون
(4)

م واسدددتمر الدددنط 

وشكلو  خطرا  كبيرا  علال المواد  اءقت دا وة للدولدة العباسديةم إم كدانوا 

وفرضو  المكو  علال السدفن الداخلدة إلدال بيددا 
(5)

م ولدم خخمدد حدركتام 

بددن هددـ عادددما وجددى المعت ددم لم ددادبتام قائدددح عجيددا 307إء فددر سدداة 

                                                 
 .  406ع  0757؛ بيانل ع  ا  مصرع دبف  بار ذع 266ع  4بيافق بخع   (1)
هااام اااااخ ب صااال ماااان طهاااال بيسااانل  بيبنجاااادل   قفااا ب اااااخ ساااابخ بيفااارلع  طسااااهم ب زماااان  (2)

بيف  اادذع اااننزي،م طباا  م ساا  ب  اافر  اااخ بيبصاار . اااايو ط اا  بياجااد  بجمدباا  ماان زد 
بهااا  بيبدااااا   بيسااانل  مف،ااام طههااا هم  ط الهااام  ج بماسااا،م انساااان،م بنسااادال ااااارع اغهبااا ب

  ندساه ب ب،اد. ثام بنهام  ياا،م قا م مان طبااد  بيفباال  ما بيخ بدهها   خ يا  مامال بان سااهامدن 
باان بهااخ  سااارهم ا ااجف هم بهاا  قدااع بيدرااا   مباادلر  بيسااهددن بديمفصااا ع  ااادن هم،اام 

  بيناادل بيماار ر ب،اام اااخ  ااخ  بيدفااث ماان طهاال بيساافنع ا اد ابادل  ا  باال  بخاا الل بي
. 264ع  4بجاااع  بيااابالار ع ا ااا   بيبهااالبنع دبفااا  بيااالا  ر بيمنجااالع  طاااادم بيمااانم ن. )ر 

 يمزااااال ماااان ب خباااادر باااان بياااازد ط  بيجااااذ بدي،نلااااا . ربجااااع  بيقدهااااخ طد،اااار مباااادراب ر  
بي،نل ع بيفارل  بي،نال ااخ ب،ال بيرسادي ع  رجما   ببال بيفزااز بازذ ببال بيجهاالع بيقادهر ع 

 (.  51-29ع  0793

 .  362ع  6ببن ب ثارع   (3)
 .  397ع  6ببن ب ثارع   (4)
 .  011بيفبدل ع اخ بي درا  بيفبدسخ  بيفددمخع   (5)



 131 

عابسدة فددر جمددا ي اآلخدر م وفددر ملددا وقددو  ابدن األثيددر  "وكددانوا البددوا 

علال طرو  الب در م وأخدروا اليدي  مدن البيدا د بكسدكر ومدا وليادا مدن 

الب ر م وأخافوا السدبيةم ودخدب عجيدا الخيدة فدر كدة سدكة مدن سدكا 

البرود خركذ باألخبادم فكا  وأخر باألخبداد مدن عجيدا فدر ودوام فسداد 

واسددلم وأقدداا علددال ناددر وقددا  لددى بددر و ا حتددال سدددحم  حتددال نددن  خ ددل

وأناددرا  أخددر كددانوا وخرجددو  مااددا وودددخلو م وأخددر علدديام الطددرمم ثددم 

دجددة وقتددة فددر المعركددة  511حددادبامم فأسددر مدداام فددر معركددة واحددد  

دجددة فةددرب أعاددام األسددرى" 311
(1)

. ثددم خددر  الددنط إليددىم بعددد أ  

الفددا  بمددا فددر ملددا  49هم هددـم وبلددغ عددد 407أمدداامم فددر مي ال جددة سدداة 

الفددا م ثددم عبددأهم فددر سددفاام ومعاددم  04الاسدداع وال ددبيا م والمقاخلددة مدداام 

البوقا م ونقلوا بعدد ملدا إلدال عدين  دبدة
(2)

م وظلدوا هاداس إلدال أ  أاداد 

هدددـ فدددر خيفدددة المتوكدددة 420البيننطيدددو  علدددال عدددين  دبدددة فدددر سددداة 

مدادواددم العباسددرم فأسددروا كددة مددن كددا  باددا مددن الددنط مددع نسددائام و

و واباددم
(3)

م ونقلددوهم إلددال القسددطاطيايةم ووبدددو أناددم انتشددروا مددن هادداس 

فر نواحر أودبا اليربية ونن  بعةام إسبانيام ولعدة اليجدر )المسدلمو  

( من سديلة هدؤءع الدنط لتشدابى كلمدة  ط باءسدم Glittanesباإلسبانية 

وأ   الفادسر لام وهدو جدل وخقدادب جدل مدن جيتدانو اءسدبانيةم ءسديما

                                                 
 .  223ع  6ببن ب ثارع   (1)
.  ااااااار بيافقاااا بخ  بيااااابالار  طنااااان طسااااان بفهااااا،م خااااادنقان 226بيمصاااالر نفسااااانع   (2)

 (.  294ع  4؛ بيافق بخع  264ع  4)بيبالار ع ا    بيبهلبنع  
 .  11ع  9بيمصلر نفسنع   (3)
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هؤءع النط ا تاروا فر المشرم اإلسديمر با دتيالام بالياداع والدرق  

وإلااع الجماهير
(1)

. 

 

 حركة بابا الخرمر   -3

هدددـ فدددر الجاوودانيدددةم وهدددم 310وبددددأ  هدددرح ال ركدددة فدددر سددداة  

أج اب جاوودا  بن ساة جاحب اليددم وا عدال بابدا أ  دوح جاووددا  

حلددل فيددىم وقددا  بالتااسددل
(2)

طددر هددرح ال ركددة األمددر الددري . واسددتف ة خ

قائددح و يدال بدن  412 فع المأمو  إلال م ادبة بابام فسدير إليدى فدر سداة 

معددامم ولكاددى لددم ودداجح فددر مامتددى
(3)

م ثددم أعددا  المددأمو  الكددر  فددر سدداة 

هـم وسير لم ادبة بابا قائدح عيسال بن م مدد بدن أبدر خالددم ولكدن 416

بابدددا هدددنا قدددوا  المدددأمو  ونكبادددا
(4)

مو  خسددديير قواخدددى م وخدددابع المدددأ

عاددد إلددال علددر بددن جدددقى المعددروا  417لمااجمددة بابددام ففددر سدداة 

بر و م واليى علال أدمياية وأمدبيجا م بم ادبدة بابدام ولكدن بابدا أسدر 

أحددد القددا   الددرون سدديرهم د ودد  لم ادبتددى
(5)

. وظددة أمددر بابددا وشددتدم 

                                                 
؛  ربجااع طاهاادس  فصاااالذ باان هاااب بيم هاا ع اااخ 011بيفباادل ع بيمرجااع بيساادب ع   (1)

باثاان بيقااام بفناا بن  ارااا  بياازد اااخ بيفصاار بيفبدسااخ ب  لع ماان بااا و ماا  مر بيلربساادذ 
مااااان  27-22ع  0799ع مااااادرل 49-40بي دراخاااااا  ي ااااارقخ بيجزاااااار  بيفرباااااا ع بيل اااااا  

 مهخصدذ بيبا و. 
   .341ع  6ببن ب ثارع   (2)
 .  351بيمصلر نفسنع   (3)
 .  397بيمصلر نفسنع   (4)
 . طسر بدبو بيقدرل طامل بن بيجنال بةساداخ. 371بيمصلر نفسنع   (5)
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ن وجموعى ختكاثرم حتال آلدل الخيفدة إلدال المعت دمم فتدولال قائددح األفشدي

   الا و الري قةال بى عليام خددوجيا  مطاد خى علال

وعلال الرام مدن الفدتن والثدودا  التدر مدأل  عادد المدأمو م فدإ   

ع رح وعتبر من أ هال ع ود الدولة العباسدية مدن الااحيدة العلميدة فقدد 

اهددتم بالمسددائة العلميددة والفلسددفيةم و ددجع علددال الااةددة الفكروددة ونشددر 

تر كا  الر ديد قدد أسسداا فدر بيددا  بمختلدا العلوام فنو   اد ال كمة ال

أنواا الكتب مدن الاادد وبدي  الدروا والفدر  حتدال أجدب ل  اد ال كمدة 

أ بى بجامعة علمية خةم  ادا  للكتب وجتمع فياا  ديون الع در للترجمدة 

والتأليا والت  يةم كما خ د  فيادا مواضدع للاسداخين. ومكدروا أندى 

نوددر  قبددرصاسددتخر  كتددب الفيسددفة واليونددا  مددن ج
(1)

م واطلددع علددال 

الكثيددر ممددا جدداع فياددام فكددا  أو  مددن ف دد  مددن الخلفدداع "عددن علددوا 

ال كمة وح ة كتباا وأمر باقلادا إلدال العربيدة و دارهام وحدة إقليدد م 

ونظددر فددر علددوا األوائددةم وخكلددم فددر الطددبم وقددرب أهددة ال كمددة"
(2)

م 

وجدددرح ملدددا إلدددال القدددو  بخلددد  القدددرآ 
(3)

و  م وامت دددا  القةدددا  والشدددا

والم دددثين بددالقرآ م فمددن أقددر أنددى مخلددوم م ددد  خلددال سددبيلى ومددن أبددر 

أعلمى بى ليأمرح فيى برأوىم وممن امت اام فر ملا اإلمداا أحمدد بدن حابدة 

                                                 
.  قااال بهااا م ب رجمااا  هاااان بيا ااال  سارهاااد مااان يغد ،اااد  يااا  بيفرباااا ع 313بيساااا دخع   (1)

  ب  فل بايو انان بن بسا   بخا   ع  بياجد  بن مدر  ثدبذ بن قر . 
 .  071ببن دبددبدع   (2)
 . طال بيمف زي  اامد اهب ب  يان من بيق ل بنن بيقر ن مخه  . 412بيسا دخع   (3)
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الري أجر علال أ  القرآ  كيا هللام فأمر بى فشد فدر ال دوددم ثدم أمدر بدى 

فأدسة إلال طرسو  مع جماعة ممن خالفوا المأمو  فر مقالتى
(1)

. 

وكا  المأمو  و دب لعدب الشدطرنهم ووولدع بدىم وكدا  وبدرد ملدا  

 بقولى "هرا وش ر الرهن"م واقترح فياا أ ياعم وكا  وقو   

"ءأسددمعن أحدددا  وقددو  خعددالال حتددال نلعددبم ولكددن وقددو   نتددداو  أو  

نتااقة"
(2)

. 

وكددا  المددأمو  وشددترس فددر المادداظرا  فددر الفقددىم فأوجددد مجددالس  

لا ودددوا الثيثددداع مدددن كدددة أسدددبوام وكاندددل الماددداظر م وكدددا  وجلدددس لدددر

المادداظرا  ختادداو  المسددائة الكيميددةم وخجددرى  اخددة ارفددة مفرو ددة. 

وجر  العا   أ  وبدأ المأمو  مع من واداظرح مدن الفقاداع وتاداو  الطعداا 

والشرابم فدإما فرادوا بخدروا بالمجدامر وطيبدوام ثدم وبددأ فدر ماداظرخام 

د ثانيددددددة فيطعمددددددو  إلددددددال أ  خيددددددرب الشددددددمسم ثددددددم خا ددددددب الموائدددددد

ووا رفو 
(3)

. 

وقددد أجمددع المؤدخددو  علددال أ  المددأمو  كددا  أفةددة دجددا  باددر  

العبا  حنما  وعنمدا  وحلمدا  ودأودا  و هداع  وهيبدة و دجاعةم وأندى لدم ودة 

الخيفة من بار العبا  أعلم ماى
(4)

. 

وفددر عاددد المددأمو  قامددل فددر الدولددة البيننطيددة ثددود  وتنعماددا  

مبراطدود البيننطدر ميشدية الثدانر العمدودي فدر خوما  ال قلر ضد اء

                                                 
 .  249ع  6ببن ب ثارع   (1)
 .  311بيسا دخع   (2)
 .  313؛ بيسا دخع  234ع  3بيمسف ل ع   (3)
 .  412؛ بيسا دخع  079ببن دبددبدع   (4)
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ا( كا   خطيح بعرش اءمبراطدودم وقدد أودد المدأمو  140هـ )410ساة 

ثود  خوما م وأمددها بقدو  إسديمية مقابدة أ  وتادا   لدى خومدا  بعدد أ  

وت ق  هدفىم عن بعذ ال  و  البيننطيدةم ولكدن ثدود  خومدا  فشدلل 

 ا. 143بعد عامين فر ساة 

 

 ا( 124-133هـ )449-401م م مد المعت م  اس أبو ا -1

هو ابن الر يد من مرا   أا ولدح التركيدةم بوودع لدى بعدد وفدا  أخيدى  

المددأمو  وهددو فددر انوخددى األخيددر  إلددال بددي  البيددننطيين فددر دجددب سدداة 

م وقد ساد المعت م علدال سياسدة أخيدى فدر حمدة الادا  علدال القدو  401

باليددةم فقددد أحةددرح أو  خيفتددى  بخلدد  القددرآ م فأهددا  ابددن حابددة إهانددة

وامت اى بالقرآ م فلم وجدب إلدال القدو  بخلقدىم فدأمر بدى فجلدد جلددا   ددودا  

حتال اشر عليىم وخقطع جلدحم وحبس مقيدا  
(1)

كدرلا خشدد  المعت دم مدع  

العلدووينم فدتخل  مدن اإلمداا م مدد الجدوا  بدن علدر الرضدا بدن موسدال 

ا الفةددة باددل المددأمو  م فقددد قيددة أ  أ407مددن مي ال جددة سدداة  5فددر 

سددمتى لمددا قدددمل معددى مددن المدواددة إلددال المعت ددم
(2)

م كددرلا قددبذ علددال 

م مد بن القاسم بن علر بدن عمدر بدن علدر بدن ال سدين العلدويم فسدجاى 

م ثددم    إليددى )سددامراع( فددر أ   اخخددرح فددر بسددتا  بمدواددة سددر مددن دأى

                                                 
 .  225ع  6ببن ب ثارع   (1)

 .  262ع  3سف ل ع  بيم (2)



 136 

السددم فمددا 
(1)

أنددى م وإ  كددا  فرودد  مددن النودوددة اعتقدددوا أنددى لددم ومددل و

مادي هرح األمة
(2)

. 

وكا  المعت دم  دجاعا  قوودا  مدن أ دد الادا  بطشدا   
(3)

م وكدا  قائددا  

موفقددا  فددر حروبددىم لقددد اسددت   لقددب الخليفددة القائدددم وهددو أو  مددن أ خددة 

األخددراس فددر الدددووا م وكددا  وتشددبى بملددوس األعدداجمم وومشددر مشدديتام
(4)

م 

الجددديشواعتمدددد المعت دددم علدددال األخدددراس اعتمدددا ا  كليدددا  فدددر 
(5)

م وأسدددقل 

العدددرب مدددن  ودددوا  العطددداعم وأهمدددة الفدددر م فقوودددل  دددوكة األخدددراسم 

وادخكبددوا الكثيددر مددن أعمددا  الشدديب ببيدددا م ممددا أثدداد علدديام العامددة
(6)

م 

فاضطر المعت م إلال خأسديس مدوادة ختسدع لجاددح األخدراسم فأسدس مدوادة 

هددـ440سدامراع فددر سدداة 
(7)

ياددا هددـم وأقدداا ف443م وانتاددال مدن باائاددا فددر 

مسددجدا  جامعددا م وأفددر  سددوقا  ألدبدداب ال ددرا وال ددااعا م ونقددة إلياددا 

 ق را .  09األ جاد والثمادم وأقاا الق ود العظيمة التر بلغ عد ها 

وفددر عاددد المعت ددم ا  ا  خطددر بابددا الخرمددر الددري ءم باألقدداليم  

م ولكددن المعت ددم وضددع كددة 440الجبليددة الشددمالية الشددرقية ماددر سدداة 

                                                 
 .  265بيمصلر نفسنع   (1)
 بيمصلر نفسن. (2)
 .   301؛ بيسا دخع  261ع  3بيمسف ل ع   (3)
 بيمصلر نفسن.  (4)
اااار بيمسااف ل  طناان ااادن اااال جمااع ب  ااربو   اارب هم ماان طااال  ماا بيا،مع ااادج مع ياان  (5)

بياااز  بااان سااادرر   اثع انيبسااا،م طنااا بع بيااالابد   بيمنااادد  بيماهبااا ع  ماااازهم ااااخ 2مااان،م 
جن لنع  اادن قال بصادنع ق مادس مان اا ث مصار اسامدهم بيمغدربا ع  بسا اثر مان بيفربسنا  

 .  265ع  3 ب  ر سا  )بيمسف ل ع  
 .  266بيمصلر نفسنع   (6)
 .265بيمصلر نفسنع   (7)
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لعسدكروة للقةداع عليدىم وعادد بادرح المامدة إلدال قائددح األفشدين إمكاناخى ا

الري نجح فر القبذ عليىم وسديرح إلدال الخليفدة بسدامراع حيد  قتدة  در 

هـ444قتلة فر ساة 
(1)

. 

والمعت ددم هددو بطددة عمودوددةم ففددر عادددح سدداع  العيقددا  بددين  

ة الدولة العباسية والدولدة البيننطيدةم وكدا  اءمبراطدود البيننطدر خيوفيد

بددن ميشددية العمددودي وعددين بابددا الخرمددر بمعونددا  عسددكروة انتقامددا  لمددا 

فعلى العباسيو   من المأمو  من مساعدخام لتوما  ال دقلرم فقدد أاداد 

علددال مدواددة  بطددر  وفت وهددا بالسدديام ثددم  443البيننطيددو  فددر سدداة 

أاددادوا علددال ملطيددة وقتلددوا ونابددوا وسددبوام فاسددتافر المعت ددم قواخددىم 

  جيش ضخم وقو ح األفشين وأ داا  وخمكدن مدن هنومدة وساد علال دأ

اءمبراطدود البيننطدر فددر أنقدر م ثددم حاجدر عمودوددة و خلادا بالسدديام 

وخركاا أدبعة أواا نابا  للسلب والتددميرم وأدا  المسدير إلدال القسدطاطياية 

وم اجرخاا برا  وب را م فبليدى عدنا العبدا  بدن المدأمو  علدال الخدرو  

اطدددود البيننطدددرم فعجدددة المعت دددم فدددر مسددديرحم عليدددى ومكاخبدددة اءمبر

وقبذ علال العبا  وأن ادحم وفر نبه ماع عاى الماع فما  باا
(2)

  . 

وفدددر أوددداا المعت دددم خدددر  الما وددداد بدددن قددداد  جددداحب جبدددا   

طبرسددتا  )وكددا  علددال مدداوظار مددن الخرميددة( علددال المعت ددم فددر سدداة 

كبدداد هددـم وورجددع سددبب ثودخددى إلددال أنددى أدا  انتددناا األد  مددن 442

الميس العدرب وخو وعادا علدال الفيحدينم فدأارى الفيحدين بقتدة أدبداب 

                                                 
؛ بباااااان 291ع  3؛ بيمساااااف ل ع  292ع  4ربجاااااع بي فدصااااااال ااااااخ  بيافقاااااا بخع   (1)

 .  291ع  6ب ثارع  
 .  274-270ع  6؛ ببن ب ثارع  296ع  4بيافق بخع   (2)
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الةياا
(1)

فدأمر المعت دم قائددح عبدد هللا ابدن طداهر بم ادبتدى فسدير إليدى  

عبد هللا بن طاهر من نيسابود عمى ال سدن بدن ال سدينم الدري خمكدن مدن 

 م وهاداس أقدر بدأ  األفشدين هدو الدري445أسرحم وحملى إلال سامراع ساة 

حرضددى علددال الع دديا  ءخفاقامددا فددر المجوسددية فددأمر المعت ددم بجلدددح 

حتال المو  ثم جلب إلال جانب بابام أما األفشين فقد مدا  فدر ال دبسم 

ثم أخر  من سجاى ميتا  ف لب بباب العامة بسامراع
(2)

  . 

وفدددر أوددداا المعت دددم أوةدددا  خدددر  أبدددو حدددرب المبرقدددع اليمدددانر  

ثودخددى إلددال أ  بعددذ الجاددد  م وورجددع السددبب فددر446بفلسددطين سدداة 

اعتدوا علال إحددى نسدائى بالسدوط فأجداباا إجدابة  اميدةم فيةدب وقتدة 

الجادددي ثددم هددربم وألددبس وجاددى برقعددا م و عددا إلددال األمددر بددالمعروا 

بالسددفيانرم فلمددا  لدديس أمددويم لكاددى لقددبوالااددر عددن الماكددرم وداددم أنددى 

ت ددم أ  كثددر أخباعددى وانةددم إليددى جمددع مددن دؤسدداع اليمايددةم خدداا المع

ألدا  011وستف ة أمرحم فسير إليى دجاع بدن أودوب ال ةدادي فدر ن دو 

مقاخددةم فددرآح دجدداع فددر حشددو  هائلددةم فكددرح مواقعتددىم وعسددكر خجاهددىم 

ا  مدع المبرقدع إلدال عملادمم وكا  الوقل أوا  النداعةم فان را من كد

 ن و ألا أو ألفين.  وبقر معى

واخفدد  أ  ثدداد  وخددوفر المعت ددم فددر هددرح األثادداع وولددر الواثدد م 

القيسية بدمش  أوةا م فأمر الواث  القائدد دجداع بالشدروا فدر إخمدا  فتادة 

                                                 
 .  424بيل ر ع بيفصر بيفبدسخ ب  لع   (1)

 .  501ع 501ع  6؛ ببن ب ثارع  292ع  3بيمسف ل ع   (2)



 139 

 مش  والعو   بعدد ملدا إلدال المبرقدعم ولكدن المبرقدع وقدع أسديرا  فدر ودد 

دجاعم فأدسة إلال سامراع
(1)

. 

 

 ا( 129-124) 434-449الواث  با    -7

مددى أا ولددد هددو أبددو جعفددر الواثدد  بددا  هددادو  بددن المعت ددمم وأ 

دوميددة اسددماا قددراطيسم وكددا  الواثدد  وشددادس أبدداح المعت ددم فددر ميولددى 

وآدائددى الفلسددفيةم فتشددد  مددع الفقادداعم وألددنمام باعتاددام آدائددىم وانت ددر 

للمعتنلددةم وقددد أثدداد باددرح السياسددة مشدداعر أهددة بيدددا م فسددخطوا عليددىم 

د بدددن ن دددر مدددوأنكدددروا القدددو  بخلددد  القدددرآ م وخدددنعم هدددرح ال ركدددة أح

م ولكدن الواثد  خوجدة إلدال القدبذ علدال  عمداع 430ناعر فر سداة الخ

م  وجلددس لاددم مجلسددا  430ال ركددة أحمددد بددن ن ددر الخناعددر فددر سدداة 

عاما  فيى أحمد بدن أبدر  ؤا  قاضدر القةدا م ونداظر أحمدد بدن ن در فدر 

مشكلة خل  القرآ . فأنكر عليدى بدا  ن در ملدام فقداا إلدال سديا وقدا  لدى 

تى ثدم طعادى بطدرا سديفى فدر بطادىم وأمدر ال م امة وضربى علال دقب

ب لب دأسى عاد باب الخرمر ببيدا 
(2)

  . 

 واتار خلفاع الع ر العباسر األو .  434وبوفا  الواث  فر ساة  

 

 

 

                                                 
 .  543-544ع  6ببن ب ثارع   (1)
 .  305؛ بيسا دخع  44ع  9ببن ب ثارع   (2)
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  ونسبهم خلفاء الدولة العباسية في عصر القوة

 هـ(311-742)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 دضر هللا عاى  بن عبد المطلب ا العب

 بن العبا  عبدهللا

دضر هللا عتى دضر  

  دضر
  علر

 م مد

  (051-036ابوجعفر الما ود) -4 ( 036-034عبد هللا السفاح ) -0

  (067-051)م مد المادي -3

 (091-067موسال الاا ي ) -2  (072-091هادو  الر يد ) -5

  (071-072م مد اءمين ) -6  (449-401م مد المعت م)-1  (401-071عبدهللا المامو ) -9

  (429-434المتوكة علال هللا ) -01  (434-449الواث  با )-7
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 در والمراجعقائمة المصا

 اوء   الم ا د العربية

 ابن اءباد  .0

)ابددو عبددد هللا م مددد بددن عبدددهللا القةدداعال(   كتدداب 

م  0ال لة السيراع م خ قيد  الددكتود حسدين مدؤنس م 

 . 0763القاهر  م 

 اءبشياال  .4
الددددون احمدددد(   المسدددتطرا مدددن كدددة فدددن  ) دددااب

 هـ.0354مالقاهر م0مستظرا م 

 اءنليدي  .3
مددا وقددع للبرامكددة مددن باددال العبددا  م اعدديا الاددا  ب

 هـ.0310القاهر  م 

 هـ0321)عن الدون(   الكامة فر التادول م القاهر  م  ابن اءثير   .2

 ا.0762خيجة الرهب المسبوس م بيدا  م اءدبلال  .5

 .0760)ابو الفر (    مقاخة  الطالبيين م بيرو م اءجفاانر   .6

 ابن اوبا  .9
اء مددا  م مخطوطددة  ددالتيجددا  فددر اددرد خددوادول  

 بداد الكتب الم روة 2217دقم 

 البادونال  .1
)ابدددو الربيدددع(  مخت دددر خدددادول اءباضدددية م خدددونسم 

0731. 

 .0730جنعا(02)الخطيب(  خادول بيدا  مالقاهر م) ىالبيدا   .7

 ىالبيدا   .01
)عبدالقا د بدن الطداهر(    الفدرم بدين الفدرم مخ قيد  

 م يال الدون عبدال ميد مالقاهر .

 يدا ىالب  .00
الطبدديل مخ قيدد  الدددكتود  )م مددد بددن ال سددن( كتدداب

 .0732 او  ال لبالمالموجةم

 البكرى  .04
)ابددددو عبيدددددهللا(   الميددددرب فددددر مكددددر بددددي  افروقيددددة 

 .     0700والميرب م الجنائر م

 0750- 0725أجناع( القاهر م 2معجم ما استعجم ) البكرى  .03

 البيرونال  .02
عدددن القدددرو  )ابدددو الرو دددا  م مدددد(  اءثددداد الباقيدددة 

 .0191الخالية مليبن  

 البياقر  .05
)م مد بن حسن(  خادول البيقار خرجمة  كتود و يدال 

 .0756الخشاب وجا م نشأ  م القاهر  م

 .0755مالقاهر م4الفر  بعد الشد  م   التاوخال  .06

 الجاحظ  .09
)ابددددو عمددددرو(   كتدددداب التب ددددر بالتجدددداد  م خ قيدددد  

 .0766اءستام حسن حساال عبد الوهاب م بيرو  م

 .0702التا  فر اخيم الملوس م القاهر  م ........  .01

07.  ........ 
طبعدددة  0مو  0733مالقددداهر  م 3البيدددا  والتبيدددين م 

 .0761بيرو  
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 .0767دسالة فر المشادب والمشروب م بيرو  م  ........  .41

 .0767الم اسن واءضدا  مبيرو م ........  .40

 الجاشادى  .44

كتددداب الدددو داع  )ابوعبددددهللا م مدددد بدددن عبددددو (  

والكتدداب مخ قيدد  اءسدداخر  م ددطفال السددقا وابددراهيم 

 . 0731اءبيادي وعبد ال فيظ  لبال مالقاهر  م

 ابن الجو ى  .43
المادتظم فدر خدادول الملدوس )ابو الفر  عبد الرحمن(  

 .0351طبعة حيدد ابا  الدكن م 5واءمم م 

 .0764ما الاوى م القاهر  م ابن الجو ى  .42

 ابن خر امبى  .45
ابدو القاسددم عبددهللا(   المسددالا والممالدا مخ قيدد   ى )

 .0117اووة مليد م

 ابن الخطيب   .46

)لسا  الدون( اعما  اءعيا فيمن بوودع قبدة اءحدتيا 

مدددن ملدددوس اءسددديا مخ قيددد  الددددكتود احمدددد مختددداد 

العبددددا ى واءسددددتام م مددددد ابددددراهيم الكاددددانال مالددددداد 

 .0762البيةاعم 

 ابن خلدو   .49

ن م مدددد(   المقدمدددة مطبعدددة بيدددرو  )عبددددالرحمن بددد

0760. 

 هـ.0766وطبعة القاهر  

 ابن خلدو   .41
مطبعدة بيدرو  2كتاب العبرو ووا  المبتدأ والخبر م 

0759 . 

 ابن خلكا   .47
)ابدددو العبدددا  احمدددد(  وفيدددا  اءعيدددا  وانبددداع اباددداع 

 0721مطبعة القاهر  م5النما  م 

 ابن  قمام  .31

ال(   كتدددداب )ابدددراهيم بددددن م مدددد بددددن اوددددمر العيئدددد

ة بدددوءم م اءنت ددداد لواسدددطة عقدددد اءم ددداد مطبعددد

 هـ0301

 الدواودى  .30
)ابددو حايفددة احمددد(  اءخبدداد الطددوا  مخ قيدد  اءسددتام 

 .0761عبد الماعم عامر م القاهر  

 الرهبال  .34

)ال افظ  مس الدون م مد(  العبر فر خبر من ابدرم 

م 0خ قيدد  الدددكتود جدديح الدددون الماجددد م الكووددل  

0761. 

 النبيدى  .33
مالقدددداهر  3)م مددددد المرخةددددال(   خددددا  العددددرو  م 

 هـ.0316

 ابن الساعال  .32

)خدددا  الددددون علدددال(   نسددداع الخلفددداع المسدددمال جادددا  

اءئمدة الخلفدداع مددن ال رائددر واءمدداع مخ قيدد  الدددكتود 

مدن سلسدلة مخدائر  31م طفال جدوا  م القداهر  عدد  

 العرب.

 السيوى  .35
اد  و  الميدرب )ابو العبا  احمدد(   اءستق دا ءخبد

 .0725م الداد البيةاع  0اءق ال م 
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 )جي  الدون عبد الرحمن(   خادول الخلفاع م بيرو .  السيوطال  .36

 الشابشتال  .39
كتددداب الددددوادا  م خ قيددد  اءسدددتام كدددودكيس عدددوا م 

 .0750بيدا  

 الشارستانال  .31
 م0721)ابو الفتح م مد(   الملة والا دة م القداهر  م 

 .0760وطبعة القاهر  

 ال ابال  .37

)ابو ال سين هدي (   كتداب خ فدة اءمدراع فدر خدادول 

الددو داع م خ قيدد  اءسددتام عبددد السددتاد احمددد فددرا  م 

 .0751القاهر  

 ابن طباطبا  .21
)م مد بن علال ( كتاب الفخرى فر اء اب السدلطانية 

 هـ.0309والدو  اءسيمية القاهر  م 

 الطبرى  .20
م 1س م )م مددد بددن جرودددر(   خددادول الرسددة والملدددو

 وطبعة  اد القامو  ال دو مبيرو .0766القاهر م 

 ابن طيفود  .24
)ابددو طدداهر احمددد(   كتدداب بيدددا  فددر خددادول الخيفددة 

 .0761العباسية م بيدا  م 

 ابن ال برى  .23

)ابو الفدر  ارويودودو (   مخت در خدادول الددو  م 

خ قيدد  اءب انطددو  جددال انال اليسددوعال م بيددرو  م 

0751. 

 ابن عرادى   .22
  البيددا  الميددرب فددال  (بددو عبدددهللا م مددد المراكشددالا)

 .0751م بيرو  م 4اخباد اءندلس والميربم  

 ابن العما  ال ابلال  .25
م القداهر  م   0 ردا  الرهب فر اخباد مدن  مهدب م 

0351. 

 ابن الفقيى الامرانال  .26
)ابدو بكدر احمددد  (   مخت در  كتدداب البلددا  م خ قيدد  

 .0115ليد  م   ى اووة م

 هـ.0322القامو  الم يل م  القاهر  م   يرو ابا ىالف  .29

 القاهر  . 4)ابو م مد  عبدهللا(  اءمامة والسياسة م  ابن قتيبة  .21

 .0734الشعر والشعراع م القاهر  م  ابن قتبية  .27

 القنوواال  .51
) كروددا بددن م مددد(   اثدداد الددبي  واخبدداد العبددا م اد 

 .0761جا د م  بيرو  

 ابن القفطال  .50
دون ابو ال سن(    خادول  ال كمداع مليبدن  م )جما  ال

 ا.0713

 ابن القوطية  .54
)م مددد القرطبددال(   خددادول افتتدداح اءندددلس م خ قيدد  

 .0161 و   خليا  دوبيرا م  مددود م 

 ابن قيم الجو وة  .53
) مس الدون احمدد(   كتداب اخبداد الاسداع م بيدرو م 

0762. 

 الماود ى  .52
انية م )ابدددددددو ال سدددددددن علدددددددال(   اءحكددددددداا السدددددددلط

 .0471م رم
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 المسعو ى  .55

)ابو ال سن علال(   مرو  الرهب ومعدا   الجدوهر م 

مطبعدددة بيدددرو   اد  3هدددـم و 0326م القددداهر   4 

 اءندلس . 

 .0731التابيى واء راا م بيدا  م  المسعو ى  .56

 المقدسال البشادى  .59
) مس الدون ابو عبيد هللا م مد(  احسدن التقاسديم فدر 

 .0716  م معرفة اءقاليم م ليد

 المقرونى  .51
)خقال الدون احمدد(    كتداب المدواعظ واءعتبداد بدركر 

 هـ.0491الخطل  واءثاد م طبعة  بوءم م 

 .0756-0755لسا   العرب م طبعة جا دم بيرو  ابن ماظود  .57

 مجاو   .61
اخباد مجموعدة فدر خدادول  اءنددلس م نشدرح ءفدونتال 

 . 0169القاطر  م مددود م 

60.  ......... 
القداهر  م  0ة اخوا  ال فاع وخدي  الوفداع م  دسائ

0741. 

 مجاو   .64
اخبدداد الدولددة العباسددية م خ قيدد  الدددكتود عبددد العنوددن 

 .0790الدودى م بيرو  م 

 الاجفال  .63
)علال بن ال سين الاا مال(   خادول اءنبداد م بيدرو  

0794. 

 الاعما   .62

بن م مدد(   قةدبية اقدروطش فدال  )القاضال ابو حايفة

لددددون هللا م خ قيددد  فرحدددا  الد دددراوىم  عادددد المعدددن

  . 0765حوليا  الجامعة التونسية م العد  الثانال 

 الاوبختال  .65
)ابددو م مددد ال سددن(   كتدداب فددرم الشدديعة م اسددتابو  

0730. 

 واقو  ال موى  .66
 5) ددددااب الدددددون ابددددو عبيددددد هللا(   معجددددم البلدددددا  م

 .0755مجلدا  م طبعة بيرو  م 

 اليعقوبال  .69
اجدناع طبعدة  3(   خدادول اليعقدوبال م بن جعفر)احمد 

 هـ.0351الاجا م 
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 المراجع الحديثة

 .   خادول انوا  العربادسي  )اءستام  كيب( 

اطار )القاضر مبادكبودى(   العرب والااد فدر عادد الرسدالة م خرجمدة عبدد العنودن 

 .0793عن  م القاهر  م 

 .0754هر  مم القا 0امين )اءستام احمد(   ض ال اءسيا م 

 .0761امين ) كتود حسين( سامراع فر ظة الخيفة العباسية م بيدا  

 بروفاسا  

Extraits des Historiens arabes du Maroc, Paris, 1948. 

اءسيا فر الميرب واءندلس م خرجمة الدكتود السيد عبد العنون سالمم بروفاسا      

 .0751القاهر  م

لشدددعوب اءسددديمية م خرجمدددة  . امدددين فددداد  ومايدددر بروكلمدددا  )كددداد (   خدددادول ا

 .0727البعلبكر م بيرو م 

مبيرو  م سداة  2البستانر ) كتود فؤا  أفرا(   اجة اسم بيدا  م مجلة الشرم م عد  

0732 . 

 بكلر   

 بوفا  

Bouvat : les Barmecides, Paris ,1912. 

 .  0720ر  محسن )الدكتود  كال م مد(   ال ين وفاو  اءسيا م القاه

 . 0764م القاهر   4حسن )الدكتود حسن ابراهيم(   خادول اءسيا السياسر م  

 .0731............    الاظم اءسيمية م القاهر  م

 .0764الباحسين   البرامكة م بيدا  م 

و  احمدد(  اسد   الموجدلال الموسديقاد الاددوم م سلسدلة مكتود م ال افال ) 

 لقاهر  .م ا52اعيا العربم دقم 

حدددودانال )جدددود  فاضدددلو(   العدددرب والميحدددة فدددر الم ددديل الااددددى م 

 .0751مالقاهر  م  خرجمة  كتود وعقوب بكر
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 .0751وال ينمالقاهر  م حر)بددالدون ال ياال( العيقا  بين العرب

  المجتمددع العراقددال فددر الع ددر العباسددال اءو م دسددالة  حيدددد )جدديح(

 ماجستير بجامعة اءسكاددوة . 

ودى )اءسددتام مجيددد(   ال ددي  الدبلوماطيقيددة بددين هددادو  الر دديد خددد

 .0737و ادلما  م بيدا  م

الخةددرى )الشدديل م مددد(   م اضددرا  فددر خددادول الدولددة العباسددية م 

 .0757القاهر  

 Dozy وة ) اد (                                                              

Dihel (ch.) & Marcais(g) :Histoire du Moyen age, t.II 

le monde Oriental ,Paris 1930. 

 .0756م بيرو  م  0الروا و العرب م    دستم )اءستام اسد(  

الددروس ) كتددود م مددد ضددياع الدددون(   الاظروددا  السياسددية اءسدديمية م 

 .0754القاهر  م 

 كددال ) كتددود عبددد الددرحمن(  الفسددطاط وضدداحيتاها العسددكر والقطددائع م 

 .  0766لقاهر  ا

 وتو  )اءستام م مد م مدو (   ال دين والعدرب عبدر التدادول م سلسدلة 

 .0762اقرأ م القاهر  م 

  الب روة اءسيمية فدر م در والشداا م  (عبد العنونسالم ) كتود السيد 

 .0794باء تراس مع الدكتود مختاد العبا ى م بيرو  م 

 سالم  

و اد  فددر الع در العباسددر م دسددالة سدلما  )اءسددتام ابدراهيم(   نظدداا الد

 .0767ماجستير بكلية اء اب م جامعة اءسكاددوة م 

الشددكعة  ) كتددود م ددطفال(  دحلددة الشددعر مددن اءمومددة الددال العباسددية م 

 .0794بيرو  

 .0761...........    اء ب فر موكب ال ةاد  اءسيمية م القاهر  م 
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 .0751  الفاطميةمالقاهر الشيا  ) كتود جما  الدون(  مجموعة الوثائ

 .0716..........    خادول الدولة العباسية م اءسكاددوة م 

ال يا  ) كتود فدؤا  عبدد المعطدال( الادودو  واثدرح فدر اء ب العربدال م 

 .0794بيرو  م 

العبا ى )اءستام عبد ال ميدد(   جدود وب دو  مدن التدادول اءسديمر م 

 .0721م اءسكاددوة م  4 

 دكتوداحمد المختاد(   فر التادول العباسال والفاطمال .العبا ى )ال

.........    حركة النط فدر الع در  العباسدال اءو  م مدن ب دو  مدؤخمر 

مدداد   49-40الدداسددا  التادوخيددة لشددرقر الجنوددر  العربيددة م الدوحددة 

0799. 

 .0757عبا  )الدكتود احسا (   العرب فر جقلية م القاهر  

  ال دددو  اءسدديمية البيننطيددة بددين اءحتكدداس عثمددا  )الدددكتود فت ددال( 

 .0769ال ربال واءخ ا  ال ةادى م جنآ  م القاهر  م 

العدوى )الدكتود ابراهيم احمد (   المجتمع العربدال ومااهةدة الشدعوبية 

 .0760م القاهر  م 

..........   اقددددروطش بددددين المسددددلمين والبيددددننطيين فددددر القددددر  التاسددددع 

لددة التادوخيددة الم ددروة م العددد  الثددانر م المجلددد المدديي ي م مقددا  بالمج

 .0751الثال  ماكتوبر م

 .0761العرواال )الدكتود السيد البا (   الدولة البييننطية م القاهر  م 

 .0757فرنسيس )اءستام بشير(   بيدا    خادوخاا واثادها م بيدا  

وسدا وفلااو   )ووليو ( م الدولة العربية وسقوطاا م خرجمدة الددكتود 

 العش.

فاددد ) كتددود بددددى(   الطيلسددا  م مقددا  بمجلددة كليددة الشددروعة م بيدددا  

0706  . 

 .  0761.........    العمامة م بيدا  م 
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 فو ى ) كتود فادوم عمر(   طبيعة الدعو  العباسية م بيرو  .

م السداة  0...........   حركة المقادع الخراسدانال م المجلدة التادوخيدة معدد 

 .0791  اءولال م بيدا

.........    سياسددة المددأمو  خجدداح العلددووين م مجلددة كليددة اء اب جامعددة 

 .0793م بيدا   06بيدا  م العد 

بددين الخليفددة هددادو  الر دديد والثددائر حمددن   .........    الرسددائة المتبا لددة

 .0792م بيدا   3بن عبد هللا الخادجال م المجلة التادوخية م العد  

  الشدددعوبية واثرهدددا اءجتمددداعر والسياسدددر م  (قددددود  ) كتدددود  اهيدددة 

 .0794بيرو  

كوندددة )ادنسدددل(   الفدددن اءسددديمر م خرجمدددة اءسدددتام احمدددد موسدددال م 

 .0760القاهر  م 

فدر عادد الخيفدة العباسدية م خرجمدة بشدير ووسدا   بيدا   لسترنه )اال(

 .0735فرنسيس م بيدا  م 

ود نبيدى اميدر فداد  لووس )برناد (   العرب فر التادول م خعروب الددكت

 .0752والدكتود م مو  ووسا  اود م بيرو  

 لووس) ادلتو (  

ماجددد ) كتددود عبددد المدداعم(   خددادول ال ةدداد  فددر الع ددود اءسدديمية 

 .0763الوسطال م القاهر  م 

 .0793م القاهر  م  0..........    الع ر  العباسر اءو  م  

 .0757  م مؤنس ) كتود حسين(   فجر اءندلس م القاهر

م مو  ) كتود حسن(   العالم اءسيمر فر الع در العباسدالم القداهر  م 

0766. 

م مددد ) كتددود م مددد حلمددر(   الخيفددة والدولددة فددر الع ددر العباسددر م 

 .0757القاهر  م 
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